
 

 

 

 

 

 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Comissão Europeia reconhece a importância 

do tema e cria ferramenta que reúne e 
sistematiza casos de violação da propriedade 

intelectual de empresas comunitárias em 
países terceiros

TURISTAS SEGUROS
Incentivos ao sector incluem criação do 

Seguro de Turismo Nacional, com carácter 
obrigatório, visando proteger os turistas nas 

suas viagens para qualquer ponto de Angola

SECTOR ENERGÉTICO
Longos prazos de implementação dos 

investimentos no sector justi�cam a 
de�nição, desde já, das prioridades e 

projetos-chave para o horizonte 2018-2025, 
em conformidade com as metas da Estraté-

gia Angola 2025

INOVAÇÃO É CENTRAL EM TODOS OS 
NEGÓCIOS

“Tanto é importante nutrir as ideias e 
inovações, para que se desenvolvam como 
negócios e�cazes, como é necessário saber 

quando suspendê-las, porque seriam 
impossíveis ou por serem demasiado 

rebuscadas -- especialmente em mercados 
emergentes"

20 ANOS DA CPLP
CPLP não pode ser, em 2016, o que 

era há 20 anos: uma organização só 
da língua e, se possível, dos 

direitos humanos. Esse mundo 
já não existe.

20 ANOS DA CPLP 
Na passagem do 20º aniversário da criação da CPLP, os 
investigadores portugueses são unânimes em a�rmar 
que a Comunidade está aquém das expetativas e 
precisa de ir mais longe.
Segundo Paulo Gorjão, diretor do Instituto Português de 
Relações Internacionais e Segurança, o facto de a CPLP 
continuar a existir passados 20 anos sobre a sua criação 
prova que se trata de "um instrumento de valor 
acrescentado para os Estados-membros (…). Por outro 
lado, está muito aquém do que seria possível e desejáv-
el”, nomeadamente nos planos político, de concertação 
diplomática e/ou de cooperação noutras organizações 
internacionais, como é o caso das candidaturas ao 
Conselho de Segurança das Nações Unidas: “Faria todo o 
sentido (...) que houvesse sempre que possível um 
Estado-membro no Conselho de Segurança", defendeu. 
Para o investigador, à CPLP falta, sobretudo, uma 
estratégia "que saia do papel e que se traduza em algo 
de substantivo", o que não deverá acontecer em breve, 
pois o próximo Secretário Executivo é o Brasil, que vive 
uma situação política interna conturbada. Paulo Gorjão 
concluiu dizendo que "nem todos os Estados-membros 
querem exatamente a mesma coisa da CPLP (...) e isso 

acaba por dar à organização um sub-rendimento".
Esta ideia é secundada por Alexandra Dias, professora da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e investigado-
ra do Instituto Português de Relações Internacionais da 
Universidade Nova de Lisboa, que assinalou, num estudo 
apresentado em 2015 no Institute of Commonwealth 
Studies, que os principais problemas da CPLP são a 
inexistência de uma visão estratégica, a divergência das 
expetativas dos nove Estados-membros e um orçamen-
to "algo errático" (€ 2,5 milhões em 2014). Alexandra Dias 
manifesta-se expectante quanto à nova visão estratégi-
ca: "Agora vamos ver quais serão os domínios com 
prioridade, será a vertente económica, a dimensão 
social, cultural... Tudo aponta para que será a dimensão 
económica", a�rmou a investigadora, sublinhando que 
nesse caso "o empenho dos Estados-membros noutras 
dimensões, como a política” terá que ser fortalecido.
Para Fernando Jorge Cardoso, do Centro de Estudos 
Internacionais do ISCTE, a aposta da CPLP na vertente 
económica é o principal problema: criaram-se expetati-
vas irreais, particularmente na sociedade civil e no tecido 
empresarial, de que a CPLP poderia levar a um aumento 
dos �uxos de relações comerciais, de investimento, de 
relações empresariais mas a Comunidade “não pode ser, 

não tem condições nem vocação, nem existe motivação 
e realidade que permita que a CPLP seja uma comuni-
dade de natureza económica", disse o investigador, 
recordando que cada um dos Estados-membros está 
integrado em comunidades regionais com agendas 
próprias, como é o caso da União Europeia, do Mercosul 
ou da SADC. 
Já Feliciano Barreiras Duarte, docente universitário, 
defende que a CPLP "tem de ser uma organização muito 
vocacionada para as áreas económicas. Essa é a grande 
mais-valia que a CPLP tem de ter nos próximos anos. Se 
assim não for, alguns dos países que fazem parte da CPLP 
acabarão por se desinteressar ainda mais dela, porque 
fazem parte de outras organizações de caráter mais 
económico", disse. Para Feliciano Duarte, não se pode 
pensar que a “CPLP tem de ser em 2016 o que era há 20 
anos: uma organização só da língua e, se possível, dos 
direitos humanos. Esse mundo já não existe", a�rmou, 
justi�cando que as sociedades civis dos Estados-mem-
bros da CPLP precisam de desenvolvimento económico 
e social: "Quanto mais desenvolvidas forem, melhores 
condições terão para, dentro do seu ritmo de crescimen-
to, terem Estados de direito robustos onde os direitos 
humanos são respeitados".
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ECONOMIA ANGOLANA NÃO DEVERÁ CRESCER 
MAIS DE 0,6%
De acordo com as previsões mais recentes da The 
Economist Intelligence Unit, a economia angolana 
deverá crescer apenas 0,6% em 2016. Na base da 
revisão está o facto de o sector petrolífero registar um 
crescimento muito inferior ao inicialmente previsto, de 
4,8 para 0,8%, devido à continuação do baixo preço do 
barril de petróleo, mas também porque a produção 
está aquém do esperado, não devendo ultrapassar 
1,79 milhões de barris diários. O sector não petrolífero 
também deverá crescer abaixo da previsão inicial, de 
2,7% para 1,2%, o que implicará a contração do PIB per 
capita pelo terceiro ano consecutivo.
Para 2017, a EIU projeta um crescimento de 3% da 
Economia angolana, assente no aumento da despesa 
pública e privada bem como no aumento previsível do 
preço do petróleo. No período 2016 – 2020, Angola 
deverá crescer a uma taxa média de 2,5%, que compa-
ra com a taxa de 4,7% registada entre 2011 e 2015.

PROPRIEDADE INTELECTUAL
No âmbito da proteção da propriedade intelectual, a 
Comissão Europeia desenvolveu uma ferramenta 
destinada a servir como um ponto único de 
informação segura para as empresas e autoridades da 
União Europeia, que permite reunir e sistematizar, 
numa base de dados única, casos de violação da 
propriedade intelectual que afetam empresas 
comunitárias em países terceiros e acompanhar os 
procedimentos adotados pelas autoridades locais 
relativamente a essas ocorrências: a ACRIS – Anti-Coun-
terfeiting Rapid Intelligence System. A aplicação é livre, 
multilíngue e oferece às empresas informação segura 
com vista a apoiar a tomada de decisões sobre as suas 
estratégias de negócios em países terceiros, mitigando 
o risco de futuras infrações. Opera seguindo parâmet-
ros rigorosos de segurança, con�dencialidade e acesso 
restrito, e garante um uso con�ável da informação, que 
é preenchida pelos utilizadores.

CERTIF APOIA CERTIFICAÇÃO EM ANGOLA
Em resposta às solicitações de clientes que operam no 
mercado, a CERTIF assinou um protocolo com o 
IANORQ – Instituto Angolano de Normalização e 
Qualidade que permitirá às empresas, no momento da 
certi�cação do seu produto, obterem, automatica-
mente, o reconhecimento e o logótipo do IANORQ no 
seu certi�cado. O protocolo foi homologado pela 
Ministra da Indústria de Angola, por ocasião da sessão 
solene comemorativa da primeira certi�cação de 
produto em Angola, na qual a CERTIF entregou à ADA – 
Aceria de Angola o certi�cado relativo ao varão de aço 
produzido por esta empresa, que representa um 
importante investimento para o país. O protocolo 
prevê, ainda, a colaboração entre a CERTIF e o IANORQ 

nas áreas da formação em qualidade e certi�cação.

TURISMO RENDE USD 1,6 MIL MILHÕES 
EM 2015
Em 2015, Angola dispunha de uma oferta de 24 mil 
quartos e 32 mil camas e empregava 219 mil pessoas; 
nesse ano, o sector do turismo rendeu ao país USD 1,6 
mil milhões, com a entrada de 592 mil turistas. Os 
dados foram divulgados pelo Ministro da Hotelaria e 
Turismo de Angola, Paulino Baptista, quando falava 
no primeiro seminário sobre o desenvolvimento das 
estatísticas do turismo, organizado numa parceria 
entre a Organização Mundial do Turismo e a 
Organização Regional do Turismo da África Austral. 
Este seminário teve, como objetivo principal, assegu-
rar a harmonização estatística e disponibilizar ao 
Governo angolano os números exatos sobre o contrib-
uto do sector da hotelaria e turismo para a economia 
nacional. Segundo Dennis Marques, representante da 
OMT, o propósito da instituição é ajudar os países da 
África austral a atingirem as suas metas, através de 
estatísticas con�áveis, neste caso sobre o sector do 
turismo. Dos 15 membros que constituem a 
Organização Regional do Turismo da África Austral, 
participaram no evento Angola, Botswana, Zimbabwe, 
Zâmbia, Seychelles, Namíbia e Moçambique. 

TURISTAS SEGUROS
O Instituto de Fomento Turístico e a ENSA assinaram, 
em Luanda, um memorando de entendimento que 
visa o lançamento, em parceria, de um seguro de 
viagem. O produto, denominado Seguro de Turismo 
Nacional, protege os turistas nas suas viagens para 
qualquer ponto de Angola e será vendido pelo 
INFOTUR através das agências de viagens, segundo 
anunciou a Angop.
Eugénio Clemente, director nacional do INFOTUR, 
disse, no momento da assinatura do memorando, que 
o Seguro de Turismo Nacional contribuirá para aumen-
tar a procura por locais exóticos e promoverá 
deportos de aventura no país, uma vez que garantirá 
maior segurança contra os imprevistos. Dado que o 
seguro de viagem será obrigatório, as agências de 
viagens e os agentes de seguros terão que tê-lo em 
conta ao conceberem os programas turísticos. À ENSA 
cabe, também, a preparação dos termos do seguro 
que integrará os pacotes turísticos.

PORTOS, LIGAÇÕES MARÍTIMAS E INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA
O Ministério das Finanças de Angola inscreveu três 
projetos de construção e reabilitação de infraestru-
turas portuárias nas Províncias de Cabinda e do Zaire 
no Programa de Investimentos Públicos de 2016, com 
o objetivo de assegurar a mobilidade e reforçar as 
ligações marítimas, de pessoas e mercadorias, destas 

províncias ao resto do país. O investimento, avaliado 
em cerca de € 1.200 milhões, abrange o porto de 
águas profundas do Caio, em Cabinda, já em fase de 
construção e que deverá receber os primeiros navios 
no �nal de 2017; o terminal de ferry de Cabinda Terra e 
a construção e equipamento do Terminal de Terra e Rio 
do Soyo, na costa norte da província do Zaire e cidade 
mais próxima de Cabinda.
O porto de águas profundas do Caio irá receber dois 
novos ferries, em construção em estaleiros navais 
holandeses. Também com �nanciamento (Banco ING) 
e de construção holandesa (estaleiros Damen), o 
Ministério das Pescas de Angola vai adquirir um navio 
de investigação cientí�ca denominado "Baía Farta", 
uma das maiores áreas de pesca do país localizada na 
província de Benguela, pelo valor de USD 80 milhões 
(€ 72 milhões). O �nanciamento bancário foi fechado 
no primeiro trimestre deste ano e cobrirá cerca de 90% 
do investimento total.

CRISE REDUZ ACTIVIDADE NO PORTO 
DE LUANDA
No 1º semestre do corrente ano, o Porto de Luanda 
movimentou 3,1 milhões de toneladas de carga 
contentorizada e 128 mil contentores, o que represen-
tou quebras, respetivamente, de 35% e 1,7 milhões de 
toneladas e 44% em comparação com idêntico 
período de 2015, no qual o Porto movimentou mais de 
290 mil contentores. Segundo Rosas Silvério, 
responsável pelo departamento de controlo estatísti-
co e logística do Porto de Luanda, a redução no 
movimento de carga �cou a dever-se à quebra acentu-
ada da importação de mercadorias, contentorizadas e 
a granel. Outro responsável do Porto disse que a crise 
económica que o país está a atravessar contribui para 
a redução do número de navios que visitam Angola: 
no primeiro semestre de 2016 atracaram, no Porto de 
Luanda, 2.437 navios - 346 de longa distância e 2.091 
de navegação costeira -, o que representa uma quebra 
de 1.217 navios em comparação com o número 
registado no período compreendido entre janeiro e 
junho de 2015.

CONCLUÍDA PRIMEIRA FASE DA CONSTRUÇÃO DA 
BARRAGEM DA MATALA
Estão concluídos os trabalhos de reconstrução da 
barragem da Matala, localizada a 180 Km da cidade do 
Lubango, na província da Huíla. Iniciados em 2011 
num investimento avaliado em USD 249,6 milhões, 
esta primeira fase da obra permitiu melhorar a 
infraestrutura e aumentar a sua capacidade de 
armazenamento de água. Celso Pontes, engenheiro e 
diretor de projeto do grupo canadiano SNC Lavalin, 
empreiteiro da obra, disse que o trabalho realizado na 
barragem, que se encontrava em risco de colapso 

devido às falhas, garante a segurança da infraestrutura 
hidroelétrica e “a adição de 8 comportas às 29 anterior-
mente existentes permite uma regularização mais 
precisa do �uxo de água”, concluiu. Está, agora, em 
preparação o desenho detalhado da segunda fase da 
construção, que envolverá a modernização da central 
elétrica e dos respetivos grupos geradores, o que 
permitirá alcançar uma capacidade de produção futura 
superior aos atuais 40,6 megawatts.

CHINA FINANCIA PRODUÇÃO DE ELETRICIDADE EM 
ÁFRICA, ANGOLA INCLUÍDA
No seu recente estudo “Impulsão do Sector da Energia 
na África Subsaariana – o Envolvimento da China”, a 
Agência Internacional de Energia estima que as 
empresas chinesas sejam responsáveis por quase 30% 
da capacidade de produção de eletricidade criada 
entre 2010 e 2015, na África subsaariana, aspeto 
considerado vital para o desenvolvimento do 
continente. Por outro lado, no período 2010 – 2020, a 
capacidade adicional de produção atribuída a projetos 
envolvendo empresas chinesas será equivalente a 10% 
da capacidade total instalada na região, num total de 
200 projetos e 17 gigawatts, que bene�ciarão cerca de 
120 milhões de pessoas. 
Em Angola, um dos principais países contemplados 
pelos �nanciamentos da China, a participação das 
empresas chinesas destaca-se principalmente em 
projetos da rede elétrica em áreas urbanas e rurais. Na 
cidade do Cuito Cuanavale, por exemplo, a instalação 
de linhas de energia e subestações pela Sinohydro 
levou eletricidade a 5 mil pessoas. 
Também a obra de reabilitação e reforço de potência 
no aproveitamento hidroelétrico no rio Luachimo, na 
província da Lunda Norte, vai ser �nanciada pelo banco 
Industrial and Commercial Bank of China, no montante 
de € 160 milhões, equivalente a 85% do investimento 
total (€ 187 milhões / USD 210 milhões). A elaboração 
do projeto de execução, assistência técnica especial, 
aprovação de projetos dos equipamentos eletrome-
cânicos e elétricos desta barragem, cuja construção 
data de 1958, foram atribuídos à empresa portuguesa 
COBA, em agosto de 2014, num investimento de € 7,5 
milhões.

ANGOLA ENERGIA 2025
O projeto “Angola Energia 2025”, desenvolvido pela 
empresa Gesto Energia para o Ministério de Energia e 
Águas de Angola, avalia as principais opções de longo 
prazo e de�ne a estratégia do Executivo para o 
desenvolvimento do sector elétrico no horizonte 
2018-2025, identi�cando os investimentos em geração, 
transporte e interligação prioritários, bem como o 
modelo de distribuição e expansão da rede elétrica até 
2025. A de�nição, neste momento, das prioridades e 
dos projetos-chave para o horizonte 2018-2025, 

assenta no facto de os projetos no sector energético 
implicarem longos prazos para a sua implementação. A 
Política e Estratégia de Segurança Energética Nacional 
prevê a prossecução de um programa especí�co de 
desenvolvimento para o sector, promotor da 
otimização intertemporal e articulada de investimento 
nas diferentes fontes de energia, com vista a suprir o 
consumo interno e evitar as importações. Por seu turno, 
o Programa de Transformação do Sector Elétrico (em 
curso) assenta no crescimento do parque de geração e 
expansão da eletri�cação, bem como na entrada de 
capital privado, enquanto eixos estratégicos de longo 
prazo estabelecidos na Política delineada, com impacto 
no desenvolvimento do país no horizonte 2025 e na 
diversi�cação da economia nacional. Dos desa�os que 
deverão nortear o desenvolvimento do sector e a 
estratégia energética, a Gesto Energia destaca: a 
promoção do desenvolvimento humano e do bem-es-
tar da população; a garantia de um ritmo elevado de 
desenvolvimento económico; o desenvolvimento 
harmonioso do território nacional e a promoção do 
desenvolvimento equitativo e sustentável e da inserção 
competitiva de Angola na economia mundial. Como 
refere a Agência Internacional de Energia no estudo 
atrás referido, “o aumento do acesso à eletricidade é um 
agente facilitador da industrialização e do desenvolvi-
mento económico”.

INVESTIMENTO PRIVADO E DESENVOLVIMENTO 
INDUSTRIAL 
Durante uma conferência sobre o investimento privado 
na indústria, o Ministro da Economia de Angola admitiu 
que a quebra no preço do petróleo levou a uma queda 
acentuada do crescimento económico para 3%, em 
2015, e teve um enorme impacto sobre os principais 
indicadores macroeconómicos e a despesa pública. 
Considerando que o investimento privado em Angola é 
inferior a 5% do PIB, Abrahão Gourgel considerou 
fundamental e prioritário para o desenvolvimento 
equilibrado da indústria, da economia como um todo e 
o aumento do emprego no país, a criação de condições 
promotoras do crescimento do investimento, independ-
entes do apoio do Estado. Também presente na 
conferência, a Ministra da Indústria reconheceu que a 
indústria nacional está a crescer abaixo da capacidade 
instalada, estando algumas unidades paradas ou em 
vias de suspenderem a atividade, devido às di�culdades 
na importação de matérias-primas e peças de substitu-
ição.

ZEE LUANDA-BENGO ABRE AOS INVESTIDORES 
PRIVADOS
A Zona Económica Especial Luanda – Bengo está a 
vender 53 das suas 73 unidades industriais a 
investidores privados com capital, habilitações e 
tecnologia capazes de promover o desenvolvimento 

dessas unidades, num esforço de racionalização dos 
recursos e fomento da diversi�cação económica. Para a 
The Economist Intelligence Unit, é um “passo positivo” 
num contexto de lento crescimento económico, que 
implicará o envolvimento de empresas privadas na 
impulsão do crescimento dos sectores não petrolíferos: 
as empresas que operam na ZEELB distribuem-se, 
nomeadamente, pelas áreas da engenharia, da metalur-
gia e metalomecânica, das embalagens de plástico, da 
galvanoplastia, da produção de mobiliário e do fabrico 
de colchões. O projeto mais recente, a construção de 
uma fundição de alumínio, é da CITIC Construction 
(Angola) e representa um investimento de USD 40 
milhões.
Segundo a EIU, o contexto económico adverso e as 
di�culdades �nanceiras vividas pelas empresas industri-
ais ditaram a falta de sucesso da ZEE.

"CAPACIDADE DE INOVAR ESTÁ NO CENTRO DE 
QUALQUER NEGÓCIO"
Durante a sua intervenção na 42.ª edição do The Europe-
an House - Ambrosetti Forum, no painel sobre África 
subordinado ao tema "Liderança e Negócios", a 
Presidente do Conselho de Administração da Sonangol 
a�rmou que "Uma ideia e a capacidade de inovar está 
no centro de qualquer negócio". Segundo Isabel dos 
Santos, "Os empreendedores devem inovar constante-
mente para corresponder às necessidades sempre em 
mudança dos consumidores, e lidar com a concorrência 
crescente e com os avanços tecnológicos, porque sem 
inovação a liderança �ca estagnada". Assim, "tanto é 
importante nutrir as ideias e inovações, para que se 
desenvolvam como negócios e�cazes, como é 
necessário saber quando suspendê-las, (…) porque 
seriam impossíveis ou (…) por serem demasiado 
rebuscadas -- especialmente em mercados emergentes", 
onde é especialmente “importante compreender o 
ambiente de negócios e as necessidades do mercado-al-
vo”, acrescentou, salientando a importância da 
aplicação do conceito de "inovação revertida" nestes 
mercados: "Baseia-se na necessidade de os mercados 
emergentes terem produtos mais simples e de baixo 
custo, levando então à criação de produtos feitos à 
medida para determinado mercado, os quais podem 
depois ser melhorados para os mercados desenvolvi-
dos". No seu discurso, Isabel dos Santos a�rmou, ainda, 
que a disciplina e a liderança são essenciais para pôr em 
prática boas ideias e aconselhou que nunca se deve 
deixar “que expetativas ou estereótipos di�cultem o 
nosso caminho”. 

ARTESÃOS CONVIDADOS A APOIAR CATALOGAÇÃO 
DE PEÇAS DE MARFIM
Em resposta às questões colocadas pelos artesãos sobre 
o destino a dar às peças de mar�m, na sequência da 
proibição da sua venda no mercado do Ben�ca (no 

início de junho foram encerradas cerca de 40 bancas), a 
Ministra do Ambiente de Angola referiu que as 
autoridades continuam a analisar as pistas sobre a 
proveniência do mar�m existente no país, com o apoio 
de equipas internacionais: "Estamos a reforçar a nossa 
capacidade, sobretudo de controlo, de �scalização e 
capacitação e formação de uma equipa de coordenação, 
para que os vários intervenientes possam fazer com 
que na base dessa estratégia o programa resulte", disse 
Fátima Jardim. 
Embora o grupo de artesãos do Ben�ca tenha salienta-
do que, em encontros de sensibilização anteriores, o 
ministério se comprometeu a comprar todas as peças, 
Fátima Jardim contesta a a�rmação: "Nós (…) dissemos 
que vamos naturalmente substituir, para que esses 
artesãos sejam artesãos de peças, que são maravilhosas, 
mas feitas por outro material", acrescentando "Nós 
estamos a fazer a catalogação de todas as peças, [os 
artesãos que] venham ao Ministério para serem catalog-
adas, mas depois disso fechamos. Já fechámos no 
Cuando Cubango e no Bengo, já catalogámos as peças 
e classi�cámos essas zonas como zonas sem peças de 
mar�m", salientou a ministra.

PORTUGAL ENTREGA ACERVO CIENTÍFICO AGRÍCO-
LA A ANGOLA
O ministro português da Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural transmitiu, aquando da sua 
visita o�cial a Luanda, em julho, a disponibilidade de 
Portugal para entregar a Angola a informação técnica, 
cientí�ca e cartográ�ca sobre a produção e as potencial-
idades agrícolas angolanas, recolhida até 1975, após 
reunião com o seu homólogo: "Tive a oportunidade de 
dizer ao senhor ministro que o ministério da Agricultura 
português está inteiramente disponível para facultar 
toda a informação dos arquivos coloniais (…) que 
possam ser úteis ao Governo de Angola, como aliás já 
fez em relação a outros elementos", disse o governante 
português. "São instrumentos que podem ser úteis ao 
desenvolvimento das políticas de Angola. Portugal 
detém o maior acervo cientí�co de Angola no domínio 
da Agricultura, fora de Angola. Então, há vantagens 
recíprocas em colaborar com Portugal", explicou o 
(então) ministro da Agricultura e do Desenvolvimento 
Rural de Angola, Afonso Pedro Canga.
A agricultura é um dos pilares do programa de diversi�-
cação da economia angolana lançado pelo Executivo 
em janeiro de 2015. "Cooperar nesta área é uma boa 
base para o reforço da cooperação entre Angola e 
Portugal, que ambos os Governos desejam. Vamos 
identi�car as áreas de cooperação prioritária que 
possam ser úteis para ambos os países", aditou 
Capoulas Santos. Nesta sequência, e paralelamente à 
visita, técnicos das duas delegações identi�caram 

"projetos prioritários" de cooperação bilateral, ao nível 
institucional e empresarial. "Portugal tem uma grande 

experiência, um grande conhecimento cientí�co e 
técnico sobre a agricultura angolana, sobre as potencial-
idades, e conseguiu fazer uma revolução verde. Passou 
de uma agricultura de pouco desenvolvimento e baixa 
tecnologia, para uma [agricultura] moderna, desenvolvi-
da e competitiva, em alguns produtos", sublinhou o 
ministro angolano. Por esses motivos, a colaboração de 
Portugal "pode ser útil" e “servir de exemplo" à 
revolução agrícola que Angola pretende realizar, 
concluiu Afonso Pedro Canga.

RELANÇAMENTO DA EXPLORAÇÃO DE FERRO
O Governo angolano prevê iniciar a produção de 
concentrado de ferro a partir dos depósitos de Kassinga, 
no sul de Angola, dentro de dois anos, naquela que será 
a primeira fase de um projeto para relançar a extração 
do minério no país. De acordo com o programa de 
reestruturação do Projeto Minero-Siderúrgico de 
Kassinga, aprovado por Decreto Presidencial de 13 de 
junho, trata-se de uma área-alvo de trabalhos de 
prospeção nos últimos anos, agora parcialmente 
concluídos.

CFL QUER FORMAÇÃO E CONSULTORIA DE EMPRE-
SAS PORTUGUESAS 
O Presidente do Conselho de Administração do 
Caminho de Ferro de Luanda, que completa 128 anos 
em 2016, manifestou a vontade de "intensi�car" a 
cooperação com empresas portuguesas na área da 
formação, consultoria e mecânica, por ocasião da 
receção oferecida pela Administração do CFL ao 
Secretário de Estado da Internacionalização de Portugal, 
Jorge Costa Oliveira, na estação central do Bungo, em 
Luanda.
O CFL é uma empresa totalmente pública, transporta 
anualmente cerca de 7,4 milhões de passageiros, mas 
vive atualmente graves di�culdades �nanceiras, devido 
à crise, que tem condicionado a concretização de 
parcerias previstas com empresas portuguesas, 
nomeadamente a CP e a EMEF: “A falta de capacidade 
�nanceira levou a que muitos desses projetos (…) 
�cassem parados. Mas estamos interessados na consoli-
dação destas relações, porque se a�gura pertinente”, 
sublinhou Celso Rosas. O administrador do CFL reconhe-
ceu que as necessidades da empresa na área técnica 
obrigam à transferência de motores e material circulan-
te para a África do Sul, para revisão. “Temos limitações 
no domínio da mecânica, da eletrotecnia e eletrónica. 
Hoje, por ausência de capacidade humana reconhecida 
e certi�cada, não conseguimos dar resposta a determi-
nadas avarias que registamos em motores e outros 
equipamentos das nossas máquinas”. Acrescentou, 
ainda, que a vertente do apoio técnico é um “problema 
muito sério” da empresa, pelo que urge criar capacidade 
para realizar estas operações em Angola. Para Celso 
Rosas, e para além do apoio na formação geral de 

quadros, “Há uma série de campos que podem e devem 
continuar a ser explorados em conjunto, para consoli-
darmos estas relações que sempre existiram entre as 
empresas portuguesas e angolanas”.

TOBIS RECUPERA ARQUIVO CINEMATOGRÁFICO DE 
ANGOLA
A Elokuva, empresa de direito angolano, proprietária 
dos estúdios Tobis, em Portugal, desde 2013, foi contrat-
ada pelo Governo angolano para a recuperação e 
preservação do arquivo cinematográ�co e audiovisual 
de Angola, cujo primeiro registo data de 1913, com o 
�lme "O Caminho de Ferro de Benguela", de Artur 
Pereira. A primeira longa-metragem, "O Feitiço do 
Império", de António Lopes Ribeiro, surge apenas em 
1940, havendo registo de vários documentários produz-
idos entre 1950 e 1960. 
Os serviços a prestar pela Elokuva assentam na 
digitalização do "acervo fílmico e audiovisual" do país, 
assegurando, assim, a preservação do arquivo, num 
investimento estimado em € 29,9 milhões (AKZ 5.464 
milhões). 

LEGISLAÇÃO
Campos Marginais: o Decreto Legislativo Presidencial 
n.º 2/16, de 13 de Junho, disciplina o procedimento 
para a declaração de descobertas marginais e os 
incentivos para a adequação dos termos contratuais e 
�scais aplicáveis às concessões onde as mesmas sejam 
efetuadas, ambos dependentes de decisão do 
Ministério dos Petróleos sob proposta da Sonangol;
Consultoria e Auditoria Ambiental: o Decreto Executivo 
n.º 302/16, de 30 de Junho, aprova o regulamento que 
classi�ca as sociedades de consultoria e de auditoria 
ambiental que tenham por objetivo a elaboração de 
estudos de impacte ambiental e a realização de 
auditorias ambientais;
Constituição de Sociedades: 1) o Decreto Executivo n.º 
247/16, de 3 de Junho, aprovou os modelos de pactos 
sociais aplicáveis à constituição de sociedades comerci-
ais com dispensa de escritura pública, oferecendo uma 
solução pré-aprovada de pacto social apta para 
sociedades sem grande complexidade, a �m de agilizar 
o processo de constituição. 2) o Decreto Presidencial n.º 
153/16, de 5 de Agosto, regulamenta a constituição 
presencial imediata e a constituição on-line de 
sociedades comerciais, exceto para as entidades 
estrangeiras que queiram constituir sociedades ao 
abrigo da Lei do Investimento Privado. Em vigor desde 
5 de agosto, aguarda-se a implementação do suporte 
informático e a criação do procedimento para 
certi�cação eletrónica de assinaturas, para a constitu-
ição on-line de sociedades;
Valores Mobiliários: os Regulamentos nºs 3, 5, 6 e 7/16, 
de 2, 6, 7 e 30 de Junho, estabelecem novas regras 
sobre o mercado de valores mobiliários, em particular 

no que se refere: ao prospecto de oferta pública de 
valores mobiliários e de admissão à negociação ao 
mercado regulado; à oferta de valores mobiliários, 
designadamente às ofertas públicas e particulares; aos 
deveres e conteúdo da informação dos emitentes de 
valores mobiliários admitidos à negociação em 
mercado regulamentado; à organização das sociedades 
abertas e demais emitentes de valores mobiliários 
admitidos à negociação em mercado regulamentado; 
aos sistemas centralizados de valores mobiliários, de 
registo junto de um único agente de intermediação, dos 
sistemas de liquidação e às contrapartes centrais;
Branqueamento de Capitais: o combate ao branquea-
mento de capitais e ao �nanciamento ao terrorismo foi 
reforçado com o Regulamento n.º 4/16, de 2 de Junho, 
aplicável, nomeadamente, a instituições �nanceiras sob 
supervisão da CMC e a entidades gestoras de mercados 
regulamentados que realizem atividades de investimen-
to em valores mobiliários. Está em vigor desde 1 de 
agosto;
Instituições Financeiras: o BNA aprovou novas regras a 
que as instituições �nanceiras passarão a estar sujeitas 
no que concerne a: rácio de solvabilidade regulamentar 
e fundos próprios regulamentares (Avisos nºs 2, 3, 4 e 
5/16, de 15 e 22 de Junho); harmonização do regime 
contabilístico das instituições �nanceiras com as 
Normas Internacionais de Contabilidade e de Relato 
Financeiro (Aviso nº 6/16, de 22 de Junho); sistemas 
internos de governação de riscos (Aviso nº 7/16, de 22 
de Junho); regras relativas a risco de taxa de juro na 
carteira bancária (Aviso nº 8/16, de 22 de Junho); limites 
prudenciais sobre grandes riscos e detenção de 
participações em empresas não �nanceiras (Aviso nº 
9/16, de 22 de Junho);
Sociedades de Notação de Risco: o Regulamento n.º 
8/16, de 6 de Julho, da CMC, estabelece as regras sobre 
o registo, organização, deveres e serviços obrigatórios e 
complementares das Sociedades de Notação de Risco;
Convenção de Quioto: Angola aderiu à Convenção 
Internacional para a Simpli�cação e a Harmonização 
dos Regimes Aduaneiros através da Resolução n.º 26/16, 
de 20 de Julho. Dado que os principais objetivos da 
Convenção são a uniformização e simpli�cação da 
declaração de bens a nível mundial e a facilitação do 
comércio internacional, Angola terá que implementar 
regras harmonizadas sobre procedimentos aduaneiros 
e adotar as práticas recomendadas dos Anexos à 
Convenção até 20 de Julho de 2019;
Contratação Pública: a Lei n.º 9/16, de 16 de Junho, 
aprovou um novo regime jurídico relativo à formação e 
execução dos contratos públicos, aplicável, essencial-
mente, à formação e execução de contratos de empreita-
da de obras públicas; locação ou aquisição de bens 
móveis; aquisição de serviços; formação dos demais 
contratos a concluir pelas entidades públicas 
contratantes que não estejam sujeitos a um regime 

legal especial; formação dos contratos concretizados 
por intermédio de uma Parceria Público-Privada; 
contratos celebrados pelos órgãos de defesa, segurança 
e ordem interna. Entra em vigor a 14 de setembro;
Sentenças Arbitrais Estrangeiras: a adoção da 
Convenção de Nova Iorque, através da Resolução n.º 
38/16, de 12 de Agosto, representa o reconhecimento 
da autoridade de sentenças arbitrais estrangeiras 
independentemente da sede de arbitragem ou da 
nacionalidade das partes envolvidas. Angola aderiu à 
Convenção com a reserva de reconhecer e executar 
apenas sentenças arbitrais proferidas no território de 
Estados vinculados à mesma;
Projetos de Investimento: o Decreto Executivo n.º 
329/16, de 26 de Julho, aprovou o modelo de Relatório 
Trimestral de Implementação e Desenvolvimento do 
Investimento que os investidores privados devem 
passar a apresentar ao ministério de tutela do respetivo 
projeto, nos 15 dias subsequentes ao término de cada 
trimestre;
Ambiente: 1) Convenção sobre As Zonas Húmidas de 
Importância Internacional - Angola indicou 11 zonas 
húmidas, com base na respetiva ecologia, localizadas 
nas Províncias de Benguela, Luanda, Namibe, Moxico, 
Lunda-Norte, Bengo, Cabinda e Cuando Cubango; 2) 
Convenção Internacional sobre Controlo de Movimen-
tos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua 
Eliminação – a adesão à Convenção de Basileia, 
aprovada pela Resolução n.º 29/16, de 25 de Julho, visa 
proteger a saúde humana e o ambiente dos efeitos 
nocivos resultantes de resíduos, perigosos ou não, pelo 
que as partes contratantes devem reduzir ao mínimo a 
sua geração e disponibilizar instalações adequadas ao 
respetivo depósito; 3) Convenção para a Cooperação 
em Matéria de Proteção do Meio Marítimo, Zona Litoral 
e Águas Interiores da Região da África Ocidental e 
Central e Protocolo para a Cooperação na Luta Contra a 
Poluição em Casos de Emergência – Angola aderiu à 
Convenção através da Resolução n.º 32/16, de 29 de 
Julho, obrigando-se a adotar as medidas adequadas à 
poluição por navios, aeronaves e de origem terrestre 
e/ou derivada de atividades relacionadas com a 
exploração de fundos marítimos.

ACORDO ENTRE ANGOLA E EUA CONTRA EVASÃO 
FISCAL
O acordo entre Angola e os Estados Unidos para 
melhorar o cumprimento das obrigações �scais 
internacionais angolanas, assinado em 9 de novembro 
de 2015, entrou em vigor a 29 de agosto de 2016. Com 
a adesão de Angola ao Foreign Account Tax Compliance 
Act, instrumento norte-americano de combate à fuga 
aos impostos, que envolve dezenas de países e que tem 
por objetivos “travar” os paraísos �scais, o branquea-
mento de capitais e o apoio ao terrorismo, melhorar o 

reporte doméstico e a troca automática de informações, 
Angola passa a estar totalmente empenhada na 
prevenção da evasão �scal de pessoas que utilizam 
instituições �nanceiras não residentes nos EUA para 
protegerem os rendimentos e terá a obrigação de 
reportar às autoridades �scais americanas os titulares de 
contas bancárias identi�cados como norte-americanos. 
A não adesão ao FATCA implica, desde 2014, a aplicação 
de uma penalização por retenção na fonte de 30% sobre 
vários rendimentos, a alargar à venda de outros ativos a 
partir de 1 de janeiro de 2017.
Angola tem vindo a adotar vários instrumentos para 
contrariar as críticas de que é alvo externamente sobre o 
alegado branqueamento de capitais, vindo a alcançar 

“progressos signi�cativos” nesta matéria. Em fevereiro 
último, o BNA anunciou a saída do país do radar internac-
ional da vigilância sobre branqueamento de capitais e 
�nanciamento ao terrorismo, o que permitiria melhorar 
a qualidade do crédito nacional e “aliviar” as graves 
di�culdades dos bancos angolanos no acesso a dólares 
no mercado internacional.
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ECONOMIA ANGOLANA NÃO DEVERÁ CRESCER 
MAIS DE 0,6%
De acordo com as previsões mais recentes da The 
Economist Intelligence Unit, a economia angolana 
deverá crescer apenas 0,6% em 2016. Na base da 
revisão está o facto de o sector petrolífero registar um 
crescimento muito inferior ao inicialmente previsto, de 
4,8 para 0,8%, devido à continuação do baixo preço do 
barril de petróleo, mas também porque a produção 
está aquém do esperado, não devendo ultrapassar 
1,79 milhões de barris diários. O sector não petrolífero 
também deverá crescer abaixo da previsão inicial, de 
2,7% para 1,2%, o que implicará a contração do PIB per 
capita pelo terceiro ano consecutivo.
Para 2017, a EIU projeta um crescimento de 3% da 
Economia angolana, assente no aumento da despesa 
pública e privada bem como no aumento previsível do 
preço do petróleo. No período 2016 – 2020, Angola 
deverá crescer a uma taxa média de 2,5%, que compa-
ra com a taxa de 4,7% registada entre 2011 e 2015.

PROPRIEDADE INTELECTUAL
No âmbito da proteção da propriedade intelectual, a 
Comissão Europeia desenvolveu uma ferramenta 
destinada a servir como um ponto único de 
informação segura para as empresas e autoridades da 
União Europeia, que permite reunir e sistematizar, 
numa base de dados única, casos de violação da 
propriedade intelectual que afetam empresas 
comunitárias em países terceiros e acompanhar os 
procedimentos adotados pelas autoridades locais 
relativamente a essas ocorrências: a ACRIS – Anti-Coun-
terfeiting Rapid Intelligence System. A aplicação é livre, 
multilíngue e oferece às empresas informação segura 
com vista a apoiar a tomada de decisões sobre as suas 
estratégias de negócios em países terceiros, mitigando 
o risco de futuras infrações. Opera seguindo parâmet-
ros rigorosos de segurança, con�dencialidade e acesso 
restrito, e garante um uso con�ável da informação, que 
é preenchida pelos utilizadores.

CERTIF APOIA CERTIFICAÇÃO EM ANGOLA
Em resposta às solicitações de clientes que operam no 
mercado, a CERTIF assinou um protocolo com o 
IANORQ – Instituto Angolano de Normalização e 
Qualidade que permitirá às empresas, no momento da 
certi�cação do seu produto, obterem, automatica-
mente, o reconhecimento e o logótipo do IANORQ no 
seu certi�cado. O protocolo foi homologado pela 
Ministra da Indústria de Angola, por ocasião da sessão 
solene comemorativa da primeira certi�cação de 
produto em Angola, na qual a CERTIF entregou à ADA – 
Aceria de Angola o certi�cado relativo ao varão de aço 
produzido por esta empresa, que representa um 
importante investimento para o país. O protocolo 
prevê, ainda, a colaboração entre a CERTIF e o IANORQ 

nas áreas da formação em qualidade e certi�cação.

TURISMO RENDE USD 1,6 MIL MILHÕES 
EM 2015
Em 2015, Angola dispunha de uma oferta de 24 mil 
quartos e 32 mil camas e empregava 219 mil pessoas; 
nesse ano, o sector do turismo rendeu ao país USD 1,6 
mil milhões, com a entrada de 592 mil turistas. Os 
dados foram divulgados pelo Ministro da Hotelaria e 
Turismo de Angola, Paulino Baptista, quando falava 
no primeiro seminário sobre o desenvolvimento das 
estatísticas do turismo, organizado numa parceria 
entre a Organização Mundial do Turismo e a 
Organização Regional do Turismo da África Austral. 
Este seminário teve, como objetivo principal, assegu-
rar a harmonização estatística e disponibilizar ao 
Governo angolano os números exatos sobre o contrib-
uto do sector da hotelaria e turismo para a economia 
nacional. Segundo Dennis Marques, representante da 
OMT, o propósito da instituição é ajudar os países da 
África austral a atingirem as suas metas, através de 
estatísticas con�áveis, neste caso sobre o sector do 
turismo. Dos 15 membros que constituem a 
Organização Regional do Turismo da África Austral, 
participaram no evento Angola, Botswana, Zimbabwe, 
Zâmbia, Seychelles, Namíbia e Moçambique. 

TURISTAS SEGUROS
O Instituto de Fomento Turístico e a ENSA assinaram, 
em Luanda, um memorando de entendimento que 
visa o lançamento, em parceria, de um seguro de 
viagem. O produto, denominado Seguro de Turismo 
Nacional, protege os turistas nas suas viagens para 
qualquer ponto de Angola e será vendido pelo 
INFOTUR através das agências de viagens, segundo 
anunciou a Angop.
Eugénio Clemente, director nacional do INFOTUR, 
disse, no momento da assinatura do memorando, que 
o Seguro de Turismo Nacional contribuirá para aumen-
tar a procura por locais exóticos e promoverá 
deportos de aventura no país, uma vez que garantirá 
maior segurança contra os imprevistos. Dado que o 
seguro de viagem será obrigatório, as agências de 
viagens e os agentes de seguros terão que tê-lo em 
conta ao conceberem os programas turísticos. À ENSA 
cabe, também, a preparação dos termos do seguro 
que integrará os pacotes turísticos.

PORTOS, LIGAÇÕES MARÍTIMAS E INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA
O Ministério das Finanças de Angola inscreveu três 
projetos de construção e reabilitação de infraestru-
turas portuárias nas Províncias de Cabinda e do Zaire 
no Programa de Investimentos Públicos de 2016, com 
o objetivo de assegurar a mobilidade e reforçar as 
ligações marítimas, de pessoas e mercadorias, destas 

províncias ao resto do país. O investimento, avaliado 
em cerca de € 1.200 milhões, abrange o porto de 
águas profundas do Caio, em Cabinda, já em fase de 
construção e que deverá receber os primeiros navios 
no �nal de 2017; o terminal de ferry de Cabinda Terra e 
a construção e equipamento do Terminal de Terra e Rio 
do Soyo, na costa norte da província do Zaire e cidade 
mais próxima de Cabinda.
O porto de águas profundas do Caio irá receber dois 
novos ferries, em construção em estaleiros navais 
holandeses. Também com �nanciamento (Banco ING) 
e de construção holandesa (estaleiros Damen), o 
Ministério das Pescas de Angola vai adquirir um navio 
de investigação cientí�ca denominado "Baía Farta", 
uma das maiores áreas de pesca do país localizada na 
província de Benguela, pelo valor de USD 80 milhões 
(€ 72 milhões). O �nanciamento bancário foi fechado 
no primeiro trimestre deste ano e cobrirá cerca de 90% 
do investimento total.

CRISE REDUZ ACTIVIDADE NO PORTO 
DE LUANDA
No 1º semestre do corrente ano, o Porto de Luanda 
movimentou 3,1 milhões de toneladas de carga 
contentorizada e 128 mil contentores, o que represen-
tou quebras, respetivamente, de 35% e 1,7 milhões de 
toneladas e 44% em comparação com idêntico 
período de 2015, no qual o Porto movimentou mais de 
290 mil contentores. Segundo Rosas Silvério, 
responsável pelo departamento de controlo estatísti-
co e logística do Porto de Luanda, a redução no 
movimento de carga �cou a dever-se à quebra acentu-
ada da importação de mercadorias, contentorizadas e 
a granel. Outro responsável do Porto disse que a crise 
económica que o país está a atravessar contribui para 
a redução do número de navios que visitam Angola: 
no primeiro semestre de 2016 atracaram, no Porto de 
Luanda, 2.437 navios - 346 de longa distância e 2.091 
de navegação costeira -, o que representa uma quebra 
de 1.217 navios em comparação com o número 
registado no período compreendido entre janeiro e 
junho de 2015.

CONCLUÍDA PRIMEIRA FASE DA CONSTRUÇÃO DA 
BARRAGEM DA MATALA
Estão concluídos os trabalhos de reconstrução da 
barragem da Matala, localizada a 180 Km da cidade do 
Lubango, na província da Huíla. Iniciados em 2011 
num investimento avaliado em USD 249,6 milhões, 
esta primeira fase da obra permitiu melhorar a 
infraestrutura e aumentar a sua capacidade de 
armazenamento de água. Celso Pontes, engenheiro e 
diretor de projeto do grupo canadiano SNC Lavalin, 
empreiteiro da obra, disse que o trabalho realizado na 
barragem, que se encontrava em risco de colapso 

devido às falhas, garante a segurança da infraestrutura 
hidroelétrica e “a adição de 8 comportas às 29 anterior-
mente existentes permite uma regularização mais 
precisa do �uxo de água”, concluiu. Está, agora, em 
preparação o desenho detalhado da segunda fase da 
construção, que envolverá a modernização da central 
elétrica e dos respetivos grupos geradores, o que 
permitirá alcançar uma capacidade de produção futura 
superior aos atuais 40,6 megawatts.

CHINA FINANCIA PRODUÇÃO DE ELETRICIDADE EM 
ÁFRICA, ANGOLA INCLUÍDA
No seu recente estudo “Impulsão do Sector da Energia 
na África Subsaariana – o Envolvimento da China”, a 
Agência Internacional de Energia estima que as 
empresas chinesas sejam responsáveis por quase 30% 
da capacidade de produção de eletricidade criada 
entre 2010 e 2015, na África subsaariana, aspeto 
considerado vital para o desenvolvimento do 
continente. Por outro lado, no período 2010 – 2020, a 
capacidade adicional de produção atribuída a projetos 
envolvendo empresas chinesas será equivalente a 10% 
da capacidade total instalada na região, num total de 
200 projetos e 17 gigawatts, que bene�ciarão cerca de 
120 milhões de pessoas. 
Em Angola, um dos principais países contemplados 
pelos �nanciamentos da China, a participação das 
empresas chinesas destaca-se principalmente em 
projetos da rede elétrica em áreas urbanas e rurais. Na 
cidade do Cuito Cuanavale, por exemplo, a instalação 
de linhas de energia e subestações pela Sinohydro 
levou eletricidade a 5 mil pessoas. 
Também a obra de reabilitação e reforço de potência 
no aproveitamento hidroelétrico no rio Luachimo, na 
província da Lunda Norte, vai ser �nanciada pelo banco 
Industrial and Commercial Bank of China, no montante 
de € 160 milhões, equivalente a 85% do investimento 
total (€ 187 milhões / USD 210 milhões). A elaboração 
do projeto de execução, assistência técnica especial, 
aprovação de projetos dos equipamentos eletrome-
cânicos e elétricos desta barragem, cuja construção 
data de 1958, foram atribuídos à empresa portuguesa 
COBA, em agosto de 2014, num investimento de € 7,5 
milhões.

ANGOLA ENERGIA 2025
O projeto “Angola Energia 2025”, desenvolvido pela 
empresa Gesto Energia para o Ministério de Energia e 
Águas de Angola, avalia as principais opções de longo 
prazo e de�ne a estratégia do Executivo para o 
desenvolvimento do sector elétrico no horizonte 
2018-2025, identi�cando os investimentos em geração, 
transporte e interligação prioritários, bem como o 
modelo de distribuição e expansão da rede elétrica até 
2025. A de�nição, neste momento, das prioridades e 
dos projetos-chave para o horizonte 2018-2025, 

assenta no facto de os projetos no sector energético 
implicarem longos prazos para a sua implementação. A 
Política e Estratégia de Segurança Energética Nacional 
prevê a prossecução de um programa especí�co de 
desenvolvimento para o sector, promotor da 
otimização intertemporal e articulada de investimento 
nas diferentes fontes de energia, com vista a suprir o 
consumo interno e evitar as importações. Por seu turno, 
o Programa de Transformação do Sector Elétrico (em 
curso) assenta no crescimento do parque de geração e 
expansão da eletri�cação, bem como na entrada de 
capital privado, enquanto eixos estratégicos de longo 
prazo estabelecidos na Política delineada, com impacto 
no desenvolvimento do país no horizonte 2025 e na 
diversi�cação da economia nacional. Dos desa�os que 
deverão nortear o desenvolvimento do sector e a 
estratégia energética, a Gesto Energia destaca: a 
promoção do desenvolvimento humano e do bem-es-
tar da população; a garantia de um ritmo elevado de 
desenvolvimento económico; o desenvolvimento 
harmonioso do território nacional e a promoção do 
desenvolvimento equitativo e sustentável e da inserção 
competitiva de Angola na economia mundial. Como 
refere a Agência Internacional de Energia no estudo 
atrás referido, “o aumento do acesso à eletricidade é um 
agente facilitador da industrialização e do desenvolvi-
mento económico”.

INVESTIMENTO PRIVADO E DESENVOLVIMENTO 
INDUSTRIAL 
Durante uma conferência sobre o investimento privado 
na indústria, o Ministro da Economia de Angola admitiu 
que a quebra no preço do petróleo levou a uma queda 
acentuada do crescimento económico para 3%, em 
2015, e teve um enorme impacto sobre os principais 
indicadores macroeconómicos e a despesa pública. 
Considerando que o investimento privado em Angola é 
inferior a 5% do PIB, Abrahão Gourgel considerou 
fundamental e prioritário para o desenvolvimento 
equilibrado da indústria, da economia como um todo e 
o aumento do emprego no país, a criação de condições 
promotoras do crescimento do investimento, independ-
entes do apoio do Estado. Também presente na 
conferência, a Ministra da Indústria reconheceu que a 
indústria nacional está a crescer abaixo da capacidade 
instalada, estando algumas unidades paradas ou em 
vias de suspenderem a atividade, devido às di�culdades 
na importação de matérias-primas e peças de substitu-
ição.

ZEE LUANDA-BENGO ABRE AOS INVESTIDORES 
PRIVADOS
A Zona Económica Especial Luanda – Bengo está a 
vender 53 das suas 73 unidades industriais a 
investidores privados com capital, habilitações e 
tecnologia capazes de promover o desenvolvimento 

dessas unidades, num esforço de racionalização dos 
recursos e fomento da diversi�cação económica. Para a 
The Economist Intelligence Unit, é um “passo positivo” 
num contexto de lento crescimento económico, que 
implicará o envolvimento de empresas privadas na 
impulsão do crescimento dos sectores não petrolíferos: 
as empresas que operam na ZEELB distribuem-se, 
nomeadamente, pelas áreas da engenharia, da metalur-
gia e metalomecânica, das embalagens de plástico, da 
galvanoplastia, da produção de mobiliário e do fabrico 
de colchões. O projeto mais recente, a construção de 
uma fundição de alumínio, é da CITIC Construction 
(Angola) e representa um investimento de USD 40 
milhões.
Segundo a EIU, o contexto económico adverso e as 
di�culdades �nanceiras vividas pelas empresas industri-
ais ditaram a falta de sucesso da ZEE.

"CAPACIDADE DE INOVAR ESTÁ NO CENTRO DE 
QUALQUER NEGÓCIO"
Durante a sua intervenção na 42.ª edição do The Europe-
an House - Ambrosetti Forum, no painel sobre África 
subordinado ao tema "Liderança e Negócios", a 
Presidente do Conselho de Administração da Sonangol 
a�rmou que "Uma ideia e a capacidade de inovar está 
no centro de qualquer negócio". Segundo Isabel dos 
Santos, "Os empreendedores devem inovar constante-
mente para corresponder às necessidades sempre em 
mudança dos consumidores, e lidar com a concorrência 
crescente e com os avanços tecnológicos, porque sem 
inovação a liderança �ca estagnada". Assim, "tanto é 
importante nutrir as ideias e inovações, para que se 
desenvolvam como negócios e�cazes, como é 
necessário saber quando suspendê-las, (…) porque 
seriam impossíveis ou (…) por serem demasiado 
rebuscadas -- especialmente em mercados emergentes", 
onde é especialmente “importante compreender o 
ambiente de negócios e as necessidades do mercado-al-
vo”, acrescentou, salientando a importância da 
aplicação do conceito de "inovação revertida" nestes 
mercados: "Baseia-se na necessidade de os mercados 
emergentes terem produtos mais simples e de baixo 
custo, levando então à criação de produtos feitos à 
medida para determinado mercado, os quais podem 
depois ser melhorados para os mercados desenvolvi-
dos". No seu discurso, Isabel dos Santos a�rmou, ainda, 
que a disciplina e a liderança são essenciais para pôr em 
prática boas ideias e aconselhou que nunca se deve 
deixar “que expetativas ou estereótipos di�cultem o 
nosso caminho”. 

ARTESÃOS CONVIDADOS A APOIAR CATALOGAÇÃO 
DE PEÇAS DE MARFIM
Em resposta às questões colocadas pelos artesãos sobre 
o destino a dar às peças de mar�m, na sequência da 
proibição da sua venda no mercado do Ben�ca (no 

início de junho foram encerradas cerca de 40 bancas), a 
Ministra do Ambiente de Angola referiu que as 
autoridades continuam a analisar as pistas sobre a 
proveniência do mar�m existente no país, com o apoio 
de equipas internacionais: "Estamos a reforçar a nossa 
capacidade, sobretudo de controlo, de �scalização e 
capacitação e formação de uma equipa de coordenação, 
para que os vários intervenientes possam fazer com 
que na base dessa estratégia o programa resulte", disse 
Fátima Jardim. 
Embora o grupo de artesãos do Ben�ca tenha salienta-
do que, em encontros de sensibilização anteriores, o 
ministério se comprometeu a comprar todas as peças, 
Fátima Jardim contesta a a�rmação: "Nós (…) dissemos 
que vamos naturalmente substituir, para que esses 
artesãos sejam artesãos de peças, que são maravilhosas, 
mas feitas por outro material", acrescentando "Nós 
estamos a fazer a catalogação de todas as peças, [os 
artesãos que] venham ao Ministério para serem catalog-
adas, mas depois disso fechamos. Já fechámos no 
Cuando Cubango e no Bengo, já catalogámos as peças 
e classi�cámos essas zonas como zonas sem peças de 
mar�m", salientou a ministra.

PORTUGAL ENTREGA ACERVO CIENTÍFICO AGRÍCO-
LA A ANGOLA
O ministro português da Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural transmitiu, aquando da sua 
visita o�cial a Luanda, em julho, a disponibilidade de 
Portugal para entregar a Angola a informação técnica, 
cientí�ca e cartográ�ca sobre a produção e as potencial-
idades agrícolas angolanas, recolhida até 1975, após 
reunião com o seu homólogo: "Tive a oportunidade de 
dizer ao senhor ministro que o ministério da Agricultura 
português está inteiramente disponível para facultar 
toda a informação dos arquivos coloniais (…) que 
possam ser úteis ao Governo de Angola, como aliás já 
fez em relação a outros elementos", disse o governante 
português. "São instrumentos que podem ser úteis ao 
desenvolvimento das políticas de Angola. Portugal 
detém o maior acervo cientí�co de Angola no domínio 
da Agricultura, fora de Angola. Então, há vantagens 
recíprocas em colaborar com Portugal", explicou o 
(então) ministro da Agricultura e do Desenvolvimento 
Rural de Angola, Afonso Pedro Canga.
A agricultura é um dos pilares do programa de diversi�-
cação da economia angolana lançado pelo Executivo 
em janeiro de 2015. "Cooperar nesta área é uma boa 
base para o reforço da cooperação entre Angola e 
Portugal, que ambos os Governos desejam. Vamos 
identi�car as áreas de cooperação prioritária que 
possam ser úteis para ambos os países", aditou 
Capoulas Santos. Nesta sequência, e paralelamente à 
visita, técnicos das duas delegações identi�caram 

"projetos prioritários" de cooperação bilateral, ao nível 
institucional e empresarial. "Portugal tem uma grande 

experiência, um grande conhecimento cientí�co e 
técnico sobre a agricultura angolana, sobre as potencial-
idades, e conseguiu fazer uma revolução verde. Passou 
de uma agricultura de pouco desenvolvimento e baixa 
tecnologia, para uma [agricultura] moderna, desenvolvi-
da e competitiva, em alguns produtos", sublinhou o 
ministro angolano. Por esses motivos, a colaboração de 
Portugal "pode ser útil" e “servir de exemplo" à 
revolução agrícola que Angola pretende realizar, 
concluiu Afonso Pedro Canga.

RELANÇAMENTO DA EXPLORAÇÃO DE FERRO
O Governo angolano prevê iniciar a produção de 
concentrado de ferro a partir dos depósitos de Kassinga, 
no sul de Angola, dentro de dois anos, naquela que será 
a primeira fase de um projeto para relançar a extração 
do minério no país. De acordo com o programa de 
reestruturação do Projeto Minero-Siderúrgico de 
Kassinga, aprovado por Decreto Presidencial de 13 de 
junho, trata-se de uma área-alvo de trabalhos de 
prospeção nos últimos anos, agora parcialmente 
concluídos.

CFL QUER FORMAÇÃO E CONSULTORIA DE EMPRE-
SAS PORTUGUESAS 
O Presidente do Conselho de Administração do 
Caminho de Ferro de Luanda, que completa 128 anos 
em 2016, manifestou a vontade de "intensi�car" a 
cooperação com empresas portuguesas na área da 
formação, consultoria e mecânica, por ocasião da 
receção oferecida pela Administração do CFL ao 
Secretário de Estado da Internacionalização de Portugal, 
Jorge Costa Oliveira, na estação central do Bungo, em 
Luanda.
O CFL é uma empresa totalmente pública, transporta 
anualmente cerca de 7,4 milhões de passageiros, mas 
vive atualmente graves di�culdades �nanceiras, devido 
à crise, que tem condicionado a concretização de 
parcerias previstas com empresas portuguesas, 
nomeadamente a CP e a EMEF: “A falta de capacidade 
�nanceira levou a que muitos desses projetos (…) 
�cassem parados. Mas estamos interessados na consoli-
dação destas relações, porque se a�gura pertinente”, 
sublinhou Celso Rosas. O administrador do CFL reconhe-
ceu que as necessidades da empresa na área técnica 
obrigam à transferência de motores e material circulan-
te para a África do Sul, para revisão. “Temos limitações 
no domínio da mecânica, da eletrotecnia e eletrónica. 
Hoje, por ausência de capacidade humana reconhecida 
e certi�cada, não conseguimos dar resposta a determi-
nadas avarias que registamos em motores e outros 
equipamentos das nossas máquinas”. Acrescentou, 
ainda, que a vertente do apoio técnico é um “problema 
muito sério” da empresa, pelo que urge criar capacidade 
para realizar estas operações em Angola. Para Celso 
Rosas, e para além do apoio na formação geral de 

quadros, “Há uma série de campos que podem e devem 
continuar a ser explorados em conjunto, para consoli-
darmos estas relações que sempre existiram entre as 
empresas portuguesas e angolanas”.

TOBIS RECUPERA ARQUIVO CINEMATOGRÁFICO DE 
ANGOLA
A Elokuva, empresa de direito angolano, proprietária 
dos estúdios Tobis, em Portugal, desde 2013, foi contrat-
ada pelo Governo angolano para a recuperação e 
preservação do arquivo cinematográ�co e audiovisual 
de Angola, cujo primeiro registo data de 1913, com o 
�lme "O Caminho de Ferro de Benguela", de Artur 
Pereira. A primeira longa-metragem, "O Feitiço do 
Império", de António Lopes Ribeiro, surge apenas em 
1940, havendo registo de vários documentários produz-
idos entre 1950 e 1960. 
Os serviços a prestar pela Elokuva assentam na 
digitalização do "acervo fílmico e audiovisual" do país, 
assegurando, assim, a preservação do arquivo, num 
investimento estimado em € 29,9 milhões (AKZ 5.464 
milhões). 

LEGISLAÇÃO
Campos Marginais: o Decreto Legislativo Presidencial 
n.º 2/16, de 13 de Junho, disciplina o procedimento 
para a declaração de descobertas marginais e os 
incentivos para a adequação dos termos contratuais e 
�scais aplicáveis às concessões onde as mesmas sejam 
efetuadas, ambos dependentes de decisão do 
Ministério dos Petróleos sob proposta da Sonangol;
Consultoria e Auditoria Ambiental: o Decreto Executivo 
n.º 302/16, de 30 de Junho, aprova o regulamento que 
classi�ca as sociedades de consultoria e de auditoria 
ambiental que tenham por objetivo a elaboração de 
estudos de impacte ambiental e a realização de 
auditorias ambientais;
Constituição de Sociedades: 1) o Decreto Executivo n.º 
247/16, de 3 de Junho, aprovou os modelos de pactos 
sociais aplicáveis à constituição de sociedades comerci-
ais com dispensa de escritura pública, oferecendo uma 
solução pré-aprovada de pacto social apta para 
sociedades sem grande complexidade, a �m de agilizar 
o processo de constituição. 2) o Decreto Presidencial n.º 
153/16, de 5 de Agosto, regulamenta a constituição 
presencial imediata e a constituição on-line de 
sociedades comerciais, exceto para as entidades 
estrangeiras que queiram constituir sociedades ao 
abrigo da Lei do Investimento Privado. Em vigor desde 
5 de agosto, aguarda-se a implementação do suporte 
informático e a criação do procedimento para 
certi�cação eletrónica de assinaturas, para a constitu-
ição on-line de sociedades;
Valores Mobiliários: os Regulamentos nºs 3, 5, 6 e 7/16, 
de 2, 6, 7 e 30 de Junho, estabelecem novas regras 
sobre o mercado de valores mobiliários, em particular 

no que se refere: ao prospecto de oferta pública de 
valores mobiliários e de admissão à negociação ao 
mercado regulado; à oferta de valores mobiliários, 
designadamente às ofertas públicas e particulares; aos 
deveres e conteúdo da informação dos emitentes de 
valores mobiliários admitidos à negociação em 
mercado regulamentado; à organização das sociedades 
abertas e demais emitentes de valores mobiliários 
admitidos à negociação em mercado regulamentado; 
aos sistemas centralizados de valores mobiliários, de 
registo junto de um único agente de intermediação, dos 
sistemas de liquidação e às contrapartes centrais;
Branqueamento de Capitais: o combate ao branquea-
mento de capitais e ao �nanciamento ao terrorismo foi 
reforçado com o Regulamento n.º 4/16, de 2 de Junho, 
aplicável, nomeadamente, a instituições �nanceiras sob 
supervisão da CMC e a entidades gestoras de mercados 
regulamentados que realizem atividades de investimen-
to em valores mobiliários. Está em vigor desde 1 de 
agosto;
Instituições Financeiras: o BNA aprovou novas regras a 
que as instituições �nanceiras passarão a estar sujeitas 
no que concerne a: rácio de solvabilidade regulamentar 
e fundos próprios regulamentares (Avisos nºs 2, 3, 4 e 
5/16, de 15 e 22 de Junho); harmonização do regime 
contabilístico das instituições �nanceiras com as 
Normas Internacionais de Contabilidade e de Relato 
Financeiro (Aviso nº 6/16, de 22 de Junho); sistemas 
internos de governação de riscos (Aviso nº 7/16, de 22 
de Junho); regras relativas a risco de taxa de juro na 
carteira bancária (Aviso nº 8/16, de 22 de Junho); limites 
prudenciais sobre grandes riscos e detenção de 
participações em empresas não �nanceiras (Aviso nº 
9/16, de 22 de Junho);
Sociedades de Notação de Risco: o Regulamento n.º 
8/16, de 6 de Julho, da CMC, estabelece as regras sobre 
o registo, organização, deveres e serviços obrigatórios e 
complementares das Sociedades de Notação de Risco;
Convenção de Quioto: Angola aderiu à Convenção 
Internacional para a Simpli�cação e a Harmonização 
dos Regimes Aduaneiros através da Resolução n.º 26/16, 
de 20 de Julho. Dado que os principais objetivos da 
Convenção são a uniformização e simpli�cação da 
declaração de bens a nível mundial e a facilitação do 
comércio internacional, Angola terá que implementar 
regras harmonizadas sobre procedimentos aduaneiros 
e adotar as práticas recomendadas dos Anexos à 
Convenção até 20 de Julho de 2019;
Contratação Pública: a Lei n.º 9/16, de 16 de Junho, 
aprovou um novo regime jurídico relativo à formação e 
execução dos contratos públicos, aplicável, essencial-
mente, à formação e execução de contratos de empreita-
da de obras públicas; locação ou aquisição de bens 
móveis; aquisição de serviços; formação dos demais 
contratos a concluir pelas entidades públicas 
contratantes que não estejam sujeitos a um regime 

legal especial; formação dos contratos concretizados 
por intermédio de uma Parceria Público-Privada; 
contratos celebrados pelos órgãos de defesa, segurança 
e ordem interna. Entra em vigor a 14 de setembro;
Sentenças Arbitrais Estrangeiras: a adoção da 
Convenção de Nova Iorque, através da Resolução n.º 
38/16, de 12 de Agosto, representa o reconhecimento 
da autoridade de sentenças arbitrais estrangeiras 
independentemente da sede de arbitragem ou da 
nacionalidade das partes envolvidas. Angola aderiu à 
Convenção com a reserva de reconhecer e executar 
apenas sentenças arbitrais proferidas no território de 
Estados vinculados à mesma;
Projetos de Investimento: o Decreto Executivo n.º 
329/16, de 26 de Julho, aprovou o modelo de Relatório 
Trimestral de Implementação e Desenvolvimento do 
Investimento que os investidores privados devem 
passar a apresentar ao ministério de tutela do respetivo 
projeto, nos 15 dias subsequentes ao término de cada 
trimestre;
Ambiente: 1) Convenção sobre As Zonas Húmidas de 
Importância Internacional - Angola indicou 11 zonas 
húmidas, com base na respetiva ecologia, localizadas 
nas Províncias de Benguela, Luanda, Namibe, Moxico, 
Lunda-Norte, Bengo, Cabinda e Cuando Cubango; 2) 
Convenção Internacional sobre Controlo de Movimen-
tos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua 
Eliminação – a adesão à Convenção de Basileia, 
aprovada pela Resolução n.º 29/16, de 25 de Julho, visa 
proteger a saúde humana e o ambiente dos efeitos 
nocivos resultantes de resíduos, perigosos ou não, pelo 
que as partes contratantes devem reduzir ao mínimo a 
sua geração e disponibilizar instalações adequadas ao 
respetivo depósito; 3) Convenção para a Cooperação 
em Matéria de Proteção do Meio Marítimo, Zona Litoral 
e Águas Interiores da Região da África Ocidental e 
Central e Protocolo para a Cooperação na Luta Contra a 
Poluição em Casos de Emergência – Angola aderiu à 
Convenção através da Resolução n.º 32/16, de 29 de 
Julho, obrigando-se a adotar as medidas adequadas à 
poluição por navios, aeronaves e de origem terrestre 
e/ou derivada de atividades relacionadas com a 
exploração de fundos marítimos.

ACORDO ENTRE ANGOLA E EUA CONTRA EVASÃO 
FISCAL
O acordo entre Angola e os Estados Unidos para 
melhorar o cumprimento das obrigações �scais 
internacionais angolanas, assinado em 9 de novembro 
de 2015, entrou em vigor a 29 de agosto de 2016. Com 
a adesão de Angola ao Foreign Account Tax Compliance 
Act, instrumento norte-americano de combate à fuga 
aos impostos, que envolve dezenas de países e que tem 
por objetivos “travar” os paraísos �scais, o branquea-
mento de capitais e o apoio ao terrorismo, melhorar o 

reporte doméstico e a troca automática de informações, 
Angola passa a estar totalmente empenhada na 
prevenção da evasão �scal de pessoas que utilizam 
instituições �nanceiras não residentes nos EUA para 
protegerem os rendimentos e terá a obrigação de 
reportar às autoridades �scais americanas os titulares de 
contas bancárias identi�cados como norte-americanos. 
A não adesão ao FATCA implica, desde 2014, a aplicação 
de uma penalização por retenção na fonte de 30% sobre 
vários rendimentos, a alargar à venda de outros ativos a 
partir de 1 de janeiro de 2017.
Angola tem vindo a adotar vários instrumentos para 
contrariar as críticas de que é alvo externamente sobre o 
alegado branqueamento de capitais, vindo a alcançar 

“progressos signi�cativos” nesta matéria. Em fevereiro 
último, o BNA anunciou a saída do país do radar internac-
ional da vigilância sobre branqueamento de capitais e 
�nanciamento ao terrorismo, o que permitiria melhorar 
a qualidade do crédito nacional e “aliviar” as graves 
di�culdades dos bancos angolanos no acesso a dólares 
no mercado internacional.
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ECONOMIA ANGOLANA NÃO DEVERÁ CRESCER 
MAIS DE 0,6%
De acordo com as previsões mais recentes da The 
Economist Intelligence Unit, a economia angolana 
deverá crescer apenas 0,6% em 2016. Na base da 
revisão está o facto de o sector petrolífero registar um 
crescimento muito inferior ao inicialmente previsto, de 
4,8 para 0,8%, devido à continuação do baixo preço do 
barril de petróleo, mas também porque a produção 
está aquém do esperado, não devendo ultrapassar 
1,79 milhões de barris diários. O sector não petrolífero 
também deverá crescer abaixo da previsão inicial, de 
2,7% para 1,2%, o que implicará a contração do PIB per 
capita pelo terceiro ano consecutivo.
Para 2017, a EIU projeta um crescimento de 3% da 
Economia angolana, assente no aumento da despesa 
pública e privada bem como no aumento previsível do 
preço do petróleo. No período 2016 – 2020, Angola 
deverá crescer a uma taxa média de 2,5%, que compa-
ra com a taxa de 4,7% registada entre 2011 e 2015.

PROPRIEDADE INTELECTUAL
No âmbito da proteção da propriedade intelectual, a 
Comissão Europeia desenvolveu uma ferramenta 
destinada a servir como um ponto único de 
informação segura para as empresas e autoridades da 
União Europeia, que permite reunir e sistematizar, 
numa base de dados única, casos de violação da 
propriedade intelectual que afetam empresas 
comunitárias em países terceiros e acompanhar os 
procedimentos adotados pelas autoridades locais 
relativamente a essas ocorrências: a ACRIS – Anti-Coun-
terfeiting Rapid Intelligence System. A aplicação é livre, 
multilíngue e oferece às empresas informação segura 
com vista a apoiar a tomada de decisões sobre as suas 
estratégias de negócios em países terceiros, mitigando 
o risco de futuras infrações. Opera seguindo parâmet-
ros rigorosos de segurança, con�dencialidade e acesso 
restrito, e garante um uso con�ável da informação, que 
é preenchida pelos utilizadores.

CERTIF APOIA CERTIFICAÇÃO EM ANGOLA
Em resposta às solicitações de clientes que operam no 
mercado, a CERTIF assinou um protocolo com o 
IANORQ – Instituto Angolano de Normalização e 
Qualidade que permitirá às empresas, no momento da 
certi�cação do seu produto, obterem, automatica-
mente, o reconhecimento e o logótipo do IANORQ no 
seu certi�cado. O protocolo foi homologado pela 
Ministra da Indústria de Angola, por ocasião da sessão 
solene comemorativa da primeira certi�cação de 
produto em Angola, na qual a CERTIF entregou à ADA – 
Aceria de Angola o certi�cado relativo ao varão de aço 
produzido por esta empresa, que representa um 
importante investimento para o país. O protocolo 
prevê, ainda, a colaboração entre a CERTIF e o IANORQ 

nas áreas da formação em qualidade e certi�cação.

TURISMO RENDE USD 1,6 MIL MILHÕES 
EM 2015
Em 2015, Angola dispunha de uma oferta de 24 mil 
quartos e 32 mil camas e empregava 219 mil pessoas; 
nesse ano, o sector do turismo rendeu ao país USD 1,6 
mil milhões, com a entrada de 592 mil turistas. Os 
dados foram divulgados pelo Ministro da Hotelaria e 
Turismo de Angola, Paulino Baptista, quando falava 
no primeiro seminário sobre o desenvolvimento das 
estatísticas do turismo, organizado numa parceria 
entre a Organização Mundial do Turismo e a 
Organização Regional do Turismo da África Austral. 
Este seminário teve, como objetivo principal, assegu-
rar a harmonização estatística e disponibilizar ao 
Governo angolano os números exatos sobre o contrib-
uto do sector da hotelaria e turismo para a economia 
nacional. Segundo Dennis Marques, representante da 
OMT, o propósito da instituição é ajudar os países da 
África austral a atingirem as suas metas, através de 
estatísticas con�áveis, neste caso sobre o sector do 
turismo. Dos 15 membros que constituem a 
Organização Regional do Turismo da África Austral, 
participaram no evento Angola, Botswana, Zimbabwe, 
Zâmbia, Seychelles, Namíbia e Moçambique. 

TURISTAS SEGUROS
O Instituto de Fomento Turístico e a ENSA assinaram, 
em Luanda, um memorando de entendimento que 
visa o lançamento, em parceria, de um seguro de 
viagem. O produto, denominado Seguro de Turismo 
Nacional, protege os turistas nas suas viagens para 
qualquer ponto de Angola e será vendido pelo 
INFOTUR através das agências de viagens, segundo 
anunciou a Angop.
Eugénio Clemente, director nacional do INFOTUR, 
disse, no momento da assinatura do memorando, que 
o Seguro de Turismo Nacional contribuirá para aumen-
tar a procura por locais exóticos e promoverá 
deportos de aventura no país, uma vez que garantirá 
maior segurança contra os imprevistos. Dado que o 
seguro de viagem será obrigatório, as agências de 
viagens e os agentes de seguros terão que tê-lo em 
conta ao conceberem os programas turísticos. À ENSA 
cabe, também, a preparação dos termos do seguro 
que integrará os pacotes turísticos.

PORTOS, LIGAÇÕES MARÍTIMAS E INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA
O Ministério das Finanças de Angola inscreveu três 
projetos de construção e reabilitação de infraestru-
turas portuárias nas Províncias de Cabinda e do Zaire 
no Programa de Investimentos Públicos de 2016, com 
o objetivo de assegurar a mobilidade e reforçar as 
ligações marítimas, de pessoas e mercadorias, destas 

províncias ao resto do país. O investimento, avaliado 
em cerca de € 1.200 milhões, abrange o porto de 
águas profundas do Caio, em Cabinda, já em fase de 
construção e que deverá receber os primeiros navios 
no �nal de 2017; o terminal de ferry de Cabinda Terra e 
a construção e equipamento do Terminal de Terra e Rio 
do Soyo, na costa norte da província do Zaire e cidade 
mais próxima de Cabinda.
O porto de águas profundas do Caio irá receber dois 
novos ferries, em construção em estaleiros navais 
holandeses. Também com �nanciamento (Banco ING) 
e de construção holandesa (estaleiros Damen), o 
Ministério das Pescas de Angola vai adquirir um navio 
de investigação cientí�ca denominado "Baía Farta", 
uma das maiores áreas de pesca do país localizada na 
província de Benguela, pelo valor de USD 80 milhões 
(€ 72 milhões). O �nanciamento bancário foi fechado 
no primeiro trimestre deste ano e cobrirá cerca de 90% 
do investimento total.

CRISE REDUZ ACTIVIDADE NO PORTO 
DE LUANDA
No 1º semestre do corrente ano, o Porto de Luanda 
movimentou 3,1 milhões de toneladas de carga 
contentorizada e 128 mil contentores, o que represen-
tou quebras, respetivamente, de 35% e 1,7 milhões de 
toneladas e 44% em comparação com idêntico 
período de 2015, no qual o Porto movimentou mais de 
290 mil contentores. Segundo Rosas Silvério, 
responsável pelo departamento de controlo estatísti-
co e logística do Porto de Luanda, a redução no 
movimento de carga �cou a dever-se à quebra acentu-
ada da importação de mercadorias, contentorizadas e 
a granel. Outro responsável do Porto disse que a crise 
económica que o país está a atravessar contribui para 
a redução do número de navios que visitam Angola: 
no primeiro semestre de 2016 atracaram, no Porto de 
Luanda, 2.437 navios - 346 de longa distância e 2.091 
de navegação costeira -, o que representa uma quebra 
de 1.217 navios em comparação com o número 
registado no período compreendido entre janeiro e 
junho de 2015.

CONCLUÍDA PRIMEIRA FASE DA CONSTRUÇÃO DA 
BARRAGEM DA MATALA
Estão concluídos os trabalhos de reconstrução da 
barragem da Matala, localizada a 180 Km da cidade do 
Lubango, na província da Huíla. Iniciados em 2011 
num investimento avaliado em USD 249,6 milhões, 
esta primeira fase da obra permitiu melhorar a 
infraestrutura e aumentar a sua capacidade de 
armazenamento de água. Celso Pontes, engenheiro e 
diretor de projeto do grupo canadiano SNC Lavalin, 
empreiteiro da obra, disse que o trabalho realizado na 
barragem, que se encontrava em risco de colapso 

devido às falhas, garante a segurança da infraestrutura 
hidroelétrica e “a adição de 8 comportas às 29 anterior-
mente existentes permite uma regularização mais 
precisa do �uxo de água”, concluiu. Está, agora, em 
preparação o desenho detalhado da segunda fase da 
construção, que envolverá a modernização da central 
elétrica e dos respetivos grupos geradores, o que 
permitirá alcançar uma capacidade de produção futura 
superior aos atuais 40,6 megawatts.

CHINA FINANCIA PRODUÇÃO DE ELETRICIDADE EM 
ÁFRICA, ANGOLA INCLUÍDA
No seu recente estudo “Impulsão do Sector da Energia 
na África Subsaariana – o Envolvimento da China”, a 
Agência Internacional de Energia estima que as 
empresas chinesas sejam responsáveis por quase 30% 
da capacidade de produção de eletricidade criada 
entre 2010 e 2015, na África subsaariana, aspeto 
considerado vital para o desenvolvimento do 
continente. Por outro lado, no período 2010 – 2020, a 
capacidade adicional de produção atribuída a projetos 
envolvendo empresas chinesas será equivalente a 10% 
da capacidade total instalada na região, num total de 
200 projetos e 17 gigawatts, que bene�ciarão cerca de 
120 milhões de pessoas. 
Em Angola, um dos principais países contemplados 
pelos �nanciamentos da China, a participação das 
empresas chinesas destaca-se principalmente em 
projetos da rede elétrica em áreas urbanas e rurais. Na 
cidade do Cuito Cuanavale, por exemplo, a instalação 
de linhas de energia e subestações pela Sinohydro 
levou eletricidade a 5 mil pessoas. 
Também a obra de reabilitação e reforço de potência 
no aproveitamento hidroelétrico no rio Luachimo, na 
província da Lunda Norte, vai ser �nanciada pelo banco 
Industrial and Commercial Bank of China, no montante 
de € 160 milhões, equivalente a 85% do investimento 
total (€ 187 milhões / USD 210 milhões). A elaboração 
do projeto de execução, assistência técnica especial, 
aprovação de projetos dos equipamentos eletrome-
cânicos e elétricos desta barragem, cuja construção 
data de 1958, foram atribuídos à empresa portuguesa 
COBA, em agosto de 2014, num investimento de € 7,5 
milhões.

ANGOLA ENERGIA 2025
O projeto “Angola Energia 2025”, desenvolvido pela 
empresa Gesto Energia para o Ministério de Energia e 
Águas de Angola, avalia as principais opções de longo 
prazo e de�ne a estratégia do Executivo para o 
desenvolvimento do sector elétrico no horizonte 
2018-2025, identi�cando os investimentos em geração, 
transporte e interligação prioritários, bem como o 
modelo de distribuição e expansão da rede elétrica até 
2025. A de�nição, neste momento, das prioridades e 
dos projetos-chave para o horizonte 2018-2025, 

assenta no facto de os projetos no sector energético 
implicarem longos prazos para a sua implementação. A 
Política e Estratégia de Segurança Energética Nacional 
prevê a prossecução de um programa especí�co de 
desenvolvimento para o sector, promotor da 
otimização intertemporal e articulada de investimento 
nas diferentes fontes de energia, com vista a suprir o 
consumo interno e evitar as importações. Por seu turno, 
o Programa de Transformação do Sector Elétrico (em 
curso) assenta no crescimento do parque de geração e 
expansão da eletri�cação, bem como na entrada de 
capital privado, enquanto eixos estratégicos de longo 
prazo estabelecidos na Política delineada, com impacto 
no desenvolvimento do país no horizonte 2025 e na 
diversi�cação da economia nacional. Dos desa�os que 
deverão nortear o desenvolvimento do sector e a 
estratégia energética, a Gesto Energia destaca: a 
promoção do desenvolvimento humano e do bem-es-
tar da população; a garantia de um ritmo elevado de 
desenvolvimento económico; o desenvolvimento 
harmonioso do território nacional e a promoção do 
desenvolvimento equitativo e sustentável e da inserção 
competitiva de Angola na economia mundial. Como 
refere a Agência Internacional de Energia no estudo 
atrás referido, “o aumento do acesso à eletricidade é um 
agente facilitador da industrialização e do desenvolvi-
mento económico”.

INVESTIMENTO PRIVADO E DESENVOLVIMENTO 
INDUSTRIAL 
Durante uma conferência sobre o investimento privado 
na indústria, o Ministro da Economia de Angola admitiu 
que a quebra no preço do petróleo levou a uma queda 
acentuada do crescimento económico para 3%, em 
2015, e teve um enorme impacto sobre os principais 
indicadores macroeconómicos e a despesa pública. 
Considerando que o investimento privado em Angola é 
inferior a 5% do PIB, Abrahão Gourgel considerou 
fundamental e prioritário para o desenvolvimento 
equilibrado da indústria, da economia como um todo e 
o aumento do emprego no país, a criação de condições 
promotoras do crescimento do investimento, independ-
entes do apoio do Estado. Também presente na 
conferência, a Ministra da Indústria reconheceu que a 
indústria nacional está a crescer abaixo da capacidade 
instalada, estando algumas unidades paradas ou em 
vias de suspenderem a atividade, devido às di�culdades 
na importação de matérias-primas e peças de substitu-
ição.

ZEE LUANDA-BENGO ABRE AOS INVESTIDORES 
PRIVADOS
A Zona Económica Especial Luanda – Bengo está a 
vender 53 das suas 73 unidades industriais a 
investidores privados com capital, habilitações e 
tecnologia capazes de promover o desenvolvimento 

dessas unidades, num esforço de racionalização dos 
recursos e fomento da diversi�cação económica. Para a 
The Economist Intelligence Unit, é um “passo positivo” 
num contexto de lento crescimento económico, que 
implicará o envolvimento de empresas privadas na 
impulsão do crescimento dos sectores não petrolíferos: 
as empresas que operam na ZEELB distribuem-se, 
nomeadamente, pelas áreas da engenharia, da metalur-
gia e metalomecânica, das embalagens de plástico, da 
galvanoplastia, da produção de mobiliário e do fabrico 
de colchões. O projeto mais recente, a construção de 
uma fundição de alumínio, é da CITIC Construction 
(Angola) e representa um investimento de USD 40 
milhões.
Segundo a EIU, o contexto económico adverso e as 
di�culdades �nanceiras vividas pelas empresas industri-
ais ditaram a falta de sucesso da ZEE.

"CAPACIDADE DE INOVAR ESTÁ NO CENTRO DE 
QUALQUER NEGÓCIO"
Durante a sua intervenção na 42.ª edição do The Europe-
an House - Ambrosetti Forum, no painel sobre África 
subordinado ao tema "Liderança e Negócios", a 
Presidente do Conselho de Administração da Sonangol 
a�rmou que "Uma ideia e a capacidade de inovar está 
no centro de qualquer negócio". Segundo Isabel dos 
Santos, "Os empreendedores devem inovar constante-
mente para corresponder às necessidades sempre em 
mudança dos consumidores, e lidar com a concorrência 
crescente e com os avanços tecnológicos, porque sem 
inovação a liderança �ca estagnada". Assim, "tanto é 
importante nutrir as ideias e inovações, para que se 
desenvolvam como negócios e�cazes, como é 
necessário saber quando suspendê-las, (…) porque 
seriam impossíveis ou (…) por serem demasiado 
rebuscadas -- especialmente em mercados emergentes", 
onde é especialmente “importante compreender o 
ambiente de negócios e as necessidades do mercado-al-
vo”, acrescentou, salientando a importância da 
aplicação do conceito de "inovação revertida" nestes 
mercados: "Baseia-se na necessidade de os mercados 
emergentes terem produtos mais simples e de baixo 
custo, levando então à criação de produtos feitos à 
medida para determinado mercado, os quais podem 
depois ser melhorados para os mercados desenvolvi-
dos". No seu discurso, Isabel dos Santos a�rmou, ainda, 
que a disciplina e a liderança são essenciais para pôr em 
prática boas ideias e aconselhou que nunca se deve 
deixar “que expetativas ou estereótipos di�cultem o 
nosso caminho”. 

ARTESÃOS CONVIDADOS A APOIAR CATALOGAÇÃO 
DE PEÇAS DE MARFIM
Em resposta às questões colocadas pelos artesãos sobre 
o destino a dar às peças de mar�m, na sequência da 
proibição da sua venda no mercado do Ben�ca (no 

início de junho foram encerradas cerca de 40 bancas), a 
Ministra do Ambiente de Angola referiu que as 
autoridades continuam a analisar as pistas sobre a 
proveniência do mar�m existente no país, com o apoio 
de equipas internacionais: "Estamos a reforçar a nossa 
capacidade, sobretudo de controlo, de �scalização e 
capacitação e formação de uma equipa de coordenação, 
para que os vários intervenientes possam fazer com 
que na base dessa estratégia o programa resulte", disse 
Fátima Jardim. 
Embora o grupo de artesãos do Ben�ca tenha salienta-
do que, em encontros de sensibilização anteriores, o 
ministério se comprometeu a comprar todas as peças, 
Fátima Jardim contesta a a�rmação: "Nós (…) dissemos 
que vamos naturalmente substituir, para que esses 
artesãos sejam artesãos de peças, que são maravilhosas, 
mas feitas por outro material", acrescentando "Nós 
estamos a fazer a catalogação de todas as peças, [os 
artesãos que] venham ao Ministério para serem catalog-
adas, mas depois disso fechamos. Já fechámos no 
Cuando Cubango e no Bengo, já catalogámos as peças 
e classi�cámos essas zonas como zonas sem peças de 
mar�m", salientou a ministra.

PORTUGAL ENTREGA ACERVO CIENTÍFICO AGRÍCO-
LA A ANGOLA
O ministro português da Agricultura, Florestas e 
Desenvolvimento Rural transmitiu, aquando da sua 
visita o�cial a Luanda, em julho, a disponibilidade de 
Portugal para entregar a Angola a informação técnica, 
cientí�ca e cartográ�ca sobre a produção e as potencial-
idades agrícolas angolanas, recolhida até 1975, após 
reunião com o seu homólogo: "Tive a oportunidade de 
dizer ao senhor ministro que o ministério da Agricultura 
português está inteiramente disponível para facultar 
toda a informação dos arquivos coloniais (…) que 
possam ser úteis ao Governo de Angola, como aliás já 
fez em relação a outros elementos", disse o governante 
português. "São instrumentos que podem ser úteis ao 
desenvolvimento das políticas de Angola. Portugal 
detém o maior acervo cientí�co de Angola no domínio 
da Agricultura, fora de Angola. Então, há vantagens 
recíprocas em colaborar com Portugal", explicou o 
(então) ministro da Agricultura e do Desenvolvimento 
Rural de Angola, Afonso Pedro Canga.
A agricultura é um dos pilares do programa de diversi�-
cação da economia angolana lançado pelo Executivo 
em janeiro de 2015. "Cooperar nesta área é uma boa 
base para o reforço da cooperação entre Angola e 
Portugal, que ambos os Governos desejam. Vamos 
identi�car as áreas de cooperação prioritária que 
possam ser úteis para ambos os países", aditou 
Capoulas Santos. Nesta sequência, e paralelamente à 
visita, técnicos das duas delegações identi�caram 

"projetos prioritários" de cooperação bilateral, ao nível 
institucional e empresarial. "Portugal tem uma grande 

experiência, um grande conhecimento cientí�co e 
técnico sobre a agricultura angolana, sobre as potencial-
idades, e conseguiu fazer uma revolução verde. Passou 
de uma agricultura de pouco desenvolvimento e baixa 
tecnologia, para uma [agricultura] moderna, desenvolvi-
da e competitiva, em alguns produtos", sublinhou o 
ministro angolano. Por esses motivos, a colaboração de 
Portugal "pode ser útil" e “servir de exemplo" à 
revolução agrícola que Angola pretende realizar, 
concluiu Afonso Pedro Canga.

RELANÇAMENTO DA EXPLORAÇÃO DE FERRO
O Governo angolano prevê iniciar a produção de 
concentrado de ferro a partir dos depósitos de Kassinga, 
no sul de Angola, dentro de dois anos, naquela que será 
a primeira fase de um projeto para relançar a extração 
do minério no país. De acordo com o programa de 
reestruturação do Projeto Minero-Siderúrgico de 
Kassinga, aprovado por Decreto Presidencial de 13 de 
junho, trata-se de uma área-alvo de trabalhos de 
prospeção nos últimos anos, agora parcialmente 
concluídos.

CFL QUER FORMAÇÃO E CONSULTORIA DE EMPRE-
SAS PORTUGUESAS 
O Presidente do Conselho de Administração do 
Caminho de Ferro de Luanda, que completa 128 anos 
em 2016, manifestou a vontade de "intensi�car" a 
cooperação com empresas portuguesas na área da 
formação, consultoria e mecânica, por ocasião da 
receção oferecida pela Administração do CFL ao 
Secretário de Estado da Internacionalização de Portugal, 
Jorge Costa Oliveira, na estação central do Bungo, em 
Luanda.
O CFL é uma empresa totalmente pública, transporta 
anualmente cerca de 7,4 milhões de passageiros, mas 
vive atualmente graves di�culdades �nanceiras, devido 
à crise, que tem condicionado a concretização de 
parcerias previstas com empresas portuguesas, 
nomeadamente a CP e a EMEF: “A falta de capacidade 
�nanceira levou a que muitos desses projetos (…) 
�cassem parados. Mas estamos interessados na consoli-
dação destas relações, porque se a�gura pertinente”, 
sublinhou Celso Rosas. O administrador do CFL reconhe-
ceu que as necessidades da empresa na área técnica 
obrigam à transferência de motores e material circulan-
te para a África do Sul, para revisão. “Temos limitações 
no domínio da mecânica, da eletrotecnia e eletrónica. 
Hoje, por ausência de capacidade humana reconhecida 
e certi�cada, não conseguimos dar resposta a determi-
nadas avarias que registamos em motores e outros 
equipamentos das nossas máquinas”. Acrescentou, 
ainda, que a vertente do apoio técnico é um “problema 
muito sério” da empresa, pelo que urge criar capacidade 
para realizar estas operações em Angola. Para Celso 
Rosas, e para além do apoio na formação geral de 

quadros, “Há uma série de campos que podem e devem 
continuar a ser explorados em conjunto, para consoli-
darmos estas relações que sempre existiram entre as 
empresas portuguesas e angolanas”.

TOBIS RECUPERA ARQUIVO CINEMATOGRÁFICO DE 
ANGOLA
A Elokuva, empresa de direito angolano, proprietária 
dos estúdios Tobis, em Portugal, desde 2013, foi contrat-
ada pelo Governo angolano para a recuperação e 
preservação do arquivo cinematográ�co e audiovisual 
de Angola, cujo primeiro registo data de 1913, com o 
�lme "O Caminho de Ferro de Benguela", de Artur 
Pereira. A primeira longa-metragem, "O Feitiço do 
Império", de António Lopes Ribeiro, surge apenas em 
1940, havendo registo de vários documentários produz-
idos entre 1950 e 1960. 
Os serviços a prestar pela Elokuva assentam na 
digitalização do "acervo fílmico e audiovisual" do país, 
assegurando, assim, a preservação do arquivo, num 
investimento estimado em € 29,9 milhões (AKZ 5.464 
milhões). 

LEGISLAÇÃO
Campos Marginais: o Decreto Legislativo Presidencial 
n.º 2/16, de 13 de Junho, disciplina o procedimento 
para a declaração de descobertas marginais e os 
incentivos para a adequação dos termos contratuais e 
�scais aplicáveis às concessões onde as mesmas sejam 
efetuadas, ambos dependentes de decisão do 
Ministério dos Petróleos sob proposta da Sonangol;
Consultoria e Auditoria Ambiental: o Decreto Executivo 
n.º 302/16, de 30 de Junho, aprova o regulamento que 
classi�ca as sociedades de consultoria e de auditoria 
ambiental que tenham por objetivo a elaboração de 
estudos de impacte ambiental e a realização de 
auditorias ambientais;
Constituição de Sociedades: 1) o Decreto Executivo n.º 
247/16, de 3 de Junho, aprovou os modelos de pactos 
sociais aplicáveis à constituição de sociedades comerci-
ais com dispensa de escritura pública, oferecendo uma 
solução pré-aprovada de pacto social apta para 
sociedades sem grande complexidade, a �m de agilizar 
o processo de constituição. 2) o Decreto Presidencial n.º 
153/16, de 5 de Agosto, regulamenta a constituição 
presencial imediata e a constituição on-line de 
sociedades comerciais, exceto para as entidades 
estrangeiras que queiram constituir sociedades ao 
abrigo da Lei do Investimento Privado. Em vigor desde 
5 de agosto, aguarda-se a implementação do suporte 
informático e a criação do procedimento para 
certi�cação eletrónica de assinaturas, para a constitu-
ição on-line de sociedades;
Valores Mobiliários: os Regulamentos nºs 3, 5, 6 e 7/16, 
de 2, 6, 7 e 30 de Junho, estabelecem novas regras 
sobre o mercado de valores mobiliários, em particular 

no que se refere: ao prospecto de oferta pública de 
valores mobiliários e de admissão à negociação ao 
mercado regulado; à oferta de valores mobiliários, 
designadamente às ofertas públicas e particulares; aos 
deveres e conteúdo da informação dos emitentes de 
valores mobiliários admitidos à negociação em 
mercado regulamentado; à organização das sociedades 
abertas e demais emitentes de valores mobiliários 
admitidos à negociação em mercado regulamentado; 
aos sistemas centralizados de valores mobiliários, de 
registo junto de um único agente de intermediação, dos 
sistemas de liquidação e às contrapartes centrais;
Branqueamento de Capitais: o combate ao branquea-
mento de capitais e ao �nanciamento ao terrorismo foi 
reforçado com o Regulamento n.º 4/16, de 2 de Junho, 
aplicável, nomeadamente, a instituições �nanceiras sob 
supervisão da CMC e a entidades gestoras de mercados 
regulamentados que realizem atividades de investimen-
to em valores mobiliários. Está em vigor desde 1 de 
agosto;
Instituições Financeiras: o BNA aprovou novas regras a 
que as instituições �nanceiras passarão a estar sujeitas 
no que concerne a: rácio de solvabilidade regulamentar 
e fundos próprios regulamentares (Avisos nºs 2, 3, 4 e 
5/16, de 15 e 22 de Junho); harmonização do regime 
contabilístico das instituições �nanceiras com as 
Normas Internacionais de Contabilidade e de Relato 
Financeiro (Aviso nº 6/16, de 22 de Junho); sistemas 
internos de governação de riscos (Aviso nº 7/16, de 22 
de Junho); regras relativas a risco de taxa de juro na 
carteira bancária (Aviso nº 8/16, de 22 de Junho); limites 
prudenciais sobre grandes riscos e detenção de 
participações em empresas não �nanceiras (Aviso nº 
9/16, de 22 de Junho);
Sociedades de Notação de Risco: o Regulamento n.º 
8/16, de 6 de Julho, da CMC, estabelece as regras sobre 
o registo, organização, deveres e serviços obrigatórios e 
complementares das Sociedades de Notação de Risco;
Convenção de Quioto: Angola aderiu à Convenção 
Internacional para a Simpli�cação e a Harmonização 
dos Regimes Aduaneiros através da Resolução n.º 26/16, 
de 20 de Julho. Dado que os principais objetivos da 
Convenção são a uniformização e simpli�cação da 
declaração de bens a nível mundial e a facilitação do 
comércio internacional, Angola terá que implementar 
regras harmonizadas sobre procedimentos aduaneiros 
e adotar as práticas recomendadas dos Anexos à 
Convenção até 20 de Julho de 2019;
Contratação Pública: a Lei n.º 9/16, de 16 de Junho, 
aprovou um novo regime jurídico relativo à formação e 
execução dos contratos públicos, aplicável, essencial-
mente, à formação e execução de contratos de empreita-
da de obras públicas; locação ou aquisição de bens 
móveis; aquisição de serviços; formação dos demais 
contratos a concluir pelas entidades públicas 
contratantes que não estejam sujeitos a um regime 

legal especial; formação dos contratos concretizados 
por intermédio de uma Parceria Público-Privada; 
contratos celebrados pelos órgãos de defesa, segurança 
e ordem interna. Entra em vigor a 14 de setembro;
Sentenças Arbitrais Estrangeiras: a adoção da 
Convenção de Nova Iorque, através da Resolução n.º 
38/16, de 12 de Agosto, representa o reconhecimento 
da autoridade de sentenças arbitrais estrangeiras 
independentemente da sede de arbitragem ou da 
nacionalidade das partes envolvidas. Angola aderiu à 
Convenção com a reserva de reconhecer e executar 
apenas sentenças arbitrais proferidas no território de 
Estados vinculados à mesma;
Projetos de Investimento: o Decreto Executivo n.º 
329/16, de 26 de Julho, aprovou o modelo de Relatório 
Trimestral de Implementação e Desenvolvimento do 
Investimento que os investidores privados devem 
passar a apresentar ao ministério de tutela do respetivo 
projeto, nos 15 dias subsequentes ao término de cada 
trimestre;
Ambiente: 1) Convenção sobre As Zonas Húmidas de 
Importância Internacional - Angola indicou 11 zonas 
húmidas, com base na respetiva ecologia, localizadas 
nas Províncias de Benguela, Luanda, Namibe, Moxico, 
Lunda-Norte, Bengo, Cabinda e Cuando Cubango; 2) 
Convenção Internacional sobre Controlo de Movimen-
tos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua 
Eliminação – a adesão à Convenção de Basileia, 
aprovada pela Resolução n.º 29/16, de 25 de Julho, visa 
proteger a saúde humana e o ambiente dos efeitos 
nocivos resultantes de resíduos, perigosos ou não, pelo 
que as partes contratantes devem reduzir ao mínimo a 
sua geração e disponibilizar instalações adequadas ao 
respetivo depósito; 3) Convenção para a Cooperação 
em Matéria de Proteção do Meio Marítimo, Zona Litoral 
e Águas Interiores da Região da África Ocidental e 
Central e Protocolo para a Cooperação na Luta Contra a 
Poluição em Casos de Emergência – Angola aderiu à 
Convenção através da Resolução n.º 32/16, de 29 de 
Julho, obrigando-se a adotar as medidas adequadas à 
poluição por navios, aeronaves e de origem terrestre 
e/ou derivada de atividades relacionadas com a 
exploração de fundos marítimos.

ACORDO ENTRE ANGOLA E EUA CONTRA EVASÃO 
FISCAL
O acordo entre Angola e os Estados Unidos para 
melhorar o cumprimento das obrigações �scais 
internacionais angolanas, assinado em 9 de novembro 
de 2015, entrou em vigor a 29 de agosto de 2016. Com 
a adesão de Angola ao Foreign Account Tax Compliance 
Act, instrumento norte-americano de combate à fuga 
aos impostos, que envolve dezenas de países e que tem 
por objetivos “travar” os paraísos �scais, o branquea-
mento de capitais e o apoio ao terrorismo, melhorar o 

reporte doméstico e a troca automática de informações, 
Angola passa a estar totalmente empenhada na 
prevenção da evasão �scal de pessoas que utilizam 
instituições �nanceiras não residentes nos EUA para 
protegerem os rendimentos e terá a obrigação de 
reportar às autoridades �scais americanas os titulares de 
contas bancárias identi�cados como norte-americanos. 
A não adesão ao FATCA implica, desde 2014, a aplicação 
de uma penalização por retenção na fonte de 30% sobre 
vários rendimentos, a alargar à venda de outros ativos a 
partir de 1 de janeiro de 2017.
Angola tem vindo a adotar vários instrumentos para 
contrariar as críticas de que é alvo externamente sobre o 
alegado branqueamento de capitais, vindo a alcançar 

“progressos signi�cativos” nesta matéria. Em fevereiro 
último, o BNA anunciou a saída do país do radar internac-
ional da vigilância sobre branqueamento de capitais e 
�nanciamento ao terrorismo, o que permitiria melhorar 
a qualidade do crédito nacional e “aliviar” as graves 
di�culdades dos bancos angolanos no acesso a dólares 
no mercado internacional.
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