


A CCIPA foi constituída em Julho 

de 1987 por um conjunto de 345 em-
presas portuguesas e angolanas. É 
uma associação empresarial pri-
vada bilateral e tem, por principais 
objectivos, proporcionar às empre-
sas o conhecimento de Angola e de 
Portugal que lhes permita avaliar 
com segurança a possibilidade da 
internacionalização da sua activi-
dade para ambos os mercados, 
prestando, simultaneamente, aos 
agentes económicos o apoio insti-
tucional necessário para que os 
seus projectos sejam devidamente 
acolhidos pelas instituições ofi-
ciais e governamentais de Portu-
gal e de Angola. 

Assim, quando falamos no 
apoio da CCIPA à entrada das em-
presas portuguesas no mercado 
angolano, não podemos, de forma 
alguma, deixar de destacar o pa-
pel idêntico prestado às empresas 
angolanas no seu acesso ao mer-
cado português, tendo, natural-
mente, em conta que o sector em-
presarial privado angolano, em-
bora cheio de pujança, com 
domínio das mais recentes tecno-
logias e em franco crescimento, é 
um mercado emergente e de inter-
nacionalização recente. 

Ao longo dos seus 28 anos de 
existência, a Câmara assenta a 
sua actividade na premissa da 

concretização dos seus objectivos 
estatutários. Com este fim em 
vista, estabeleceu laços com as 
entidades oficiais, públicas e pri-
vadas de ambos os países, rece-
bendo delas a informação neces-
sária às empresas associadas e, 
por outro lado, facultando às au-
toridades que definem o enqua-
dramento das relações económi-
cas e empresariais bilaterais a 
perspectiva, as preocupações e as 
expectativas do sector privado 
quanto às questões que se colo-
cam no relacionamento quotidia-
no entre as empresas portugue-
sas e angolanas. 

Para cumprir a sua função de 
prestadora de informação actuali-
zada e credível (reconhecida inter-
nacionalmente), a CCIPA cria no-
vas relações e fortalece os laços ins-
titucionais existentes; reforça a 
sua presença em ambos os merca-
dos e realiza actividades diversas 
no sentido de fomentar as parce-
rias entre as empresas portugue-
sas e as empresas angolanas. 

O atraso nos pagamentos de An-
gola, derivado de uma crise cuja 
origem está na quebra do preço 
do petróleo nos mercados inter-
nacionais, não é novidade para as 

empresas portuguesas, que estão 
a passar, pelo menos, pela tercei-
ra vez, por uma situação de cre-
doras perante o mercado angola-
no. O primeiro impacto desta 
“nova” crise sobre as relações co-
merciais entre ambos os países le-
vou Portugal a tornar-se o 3º 
maior fornecedor de Angola e An-
gola a tornar-se o 6º mercado de 
destino das exportações portugue-

sas, quando em 2014 Portugal e 
Angola eram, respectivamente, o 
1º e o 4º. Estas quebras de cerca de 
24% penalizam as empresas de 
ambos os países. 

A CCIPA tem recebido mani-
festações de preocupação (mais 
do que de desagrado) dos seus as-
sociados, que não recebem atem-
padamente o pagamento das 
suas facturas, o que gera proble-
mas de tesouraria nas casas-
-mãe. E este problema coloca-se, 
não apenas no que concerne ao 
pagamento das mercadorias ex-
portadas e dos serviços presta-
dos a Angola mas também à 
transferência dos salários dos 
trabalhadores expatriados para 
Portugal. Se é verdade que algu-
mas grandes empresas conse-
guem atenuar o problema, pa-
gando em Portugal aos seus tra-
balhadores em Angola, no curto 
prazo esta situação não vinga, 
pois o dinheiro em caixa gasta-
-se sem que se saiba quando irão 
receber dos seus clientes. 

A nova linha de crédito criada 
pelo Governo português e proto-
colada com 18 instituições finan-
ceiras pode apoiar as empresas 
portuguesas credoras na resolu-
ção pontual dos seus problemas 
de tesouraria. Porém, para além 
das diversas exigências que acom-
panham a implementação e o re-
curso à linha (e que, de certa for-
ma, o dificultam), não há nada 
que garanta às empresas que, no 

prazo de dois anos por ela estabe-
lecido, Angola pagará as suas dí-
vidas. E se não pagar, o que vai su-
ceder às empresas? 

É por isso que a CCIPA acon-
selha as empresas portuguesas 
a, na sua relação com Angola, e 
independentemente da forma de 
que a mesma se revista, recorre-
rem aos mecanismos postos à 
sua disposição pela COSEC, pela 
Banca em geral e, porque não, a 
reverem o paradigma da sua pre-
sença em Angola, convertendo-
-se de fornecedoras em produto-
ras locais. 

Embora na nossa opinião esta cri-
se seja, principalmente, conjuntu-
ral, é importante ter em conta três 
aspectos:  

1º - O petróleo dificilmente vol-
tará, nos tempos mais próximos, 
a registar os máximos de USD 
150,00 por barril de 2013, devendo 
o preço médio manter-se bem 
abaixo dos USD 100,00; por isso, 
os excedentes orçamentais de An-
gola dificilmente voltarão a atin-
gir os níveis de outros anos; 

2º- Esta crise vem provar o que 
já se sabia e dar razão aos alertas 
do FMI e de outras instituições 
multilaterais de financiamento: 
Angola não pode continuar a ter 
uma economia cujas receitas de ex-
portação e fiscais resultam, quase 



exclusivamente, do petróleo, uma 

matéria-prima cujo preço flutua 
consideravelmente nos mercados 
internacionais, independentemen-
te da vontade dos produtores; 

3º- O projecto de diversificação 
da economia angolana é uma ne-
cessidade absoluta e um facto que 
só peca por ter implementação tar-
dia. A industrialização de um país 
não se faz de um dia para o outro: 
exige investimentos avultados e 
prazos de amortização mais alar-
gados do que o comércio; pressu-
põe o fornecimento regular e ga-
rantido de água, energia eléctrica, 
matérias-primas e subsidiárias 
não existentes em Angola ou de 
produção local insuficiente; re-
quer equipamentos e tecnologia 
adequada… enfim, se é verdade 
que Angola está em melhores con-
dições para enfrentar esta crise do 
que estava em 2008 – 2009, é igual-
mente verdade que é fundamental 
para o País continuar a reforçar os 
passos que tem vindo a dar na sen-
da da diversificação das activida-
des económicas. 

Para as empresas que já inves-
tiram, e estamos a falar de inves-
timento estrangeiro, há várias 
questões que se colocam: o repa-
triamento dos seus lucros, num 
momento em que a escassez de di-

visas dificulta o cumprimento de 
um direito consagrado legalmen-
te; a falta de matérias-primas para 
o funcionamento da indústria, 
uma vez que os fornecedores ex-
ternos começam a atrasar e a sus-

pender os fornecimentos (sem 
matéria-prima não há produção 
e, sem produção, a empresa pára 
e não vende); no caso da constru-
ção civil e das obras públicas, a 
suspensão e o adiamento de mui-
tos projectos considerados não 
fundamentais ou prioritários 
obriga as empresas a ajustar a sua 
força de trabalho. 

Em suma, diríamos que o pre-
sente momento é preocupante para 
quem já investiu, já exportou, já 
emigrou, já prestou os seus servi-
ços… resta-nos esperar que a situa-
ção se recomponha no mais breve 
trecho, sendo certo que as autori-
dades angolanas já se encontram 
a preparar o OGE para 2016, que 
muito provavelmente manterá os 
níveis de despesa pública actuais. 

Havendo escassez de divisas e sen-
do Angola um país que depende, 
em grande parte, dos serviços e 
mercadorias que importa, diría-
mos que todos os sectores se encon-
tram em maior ou menor risco.  



As áreas da construção civil e 

obras públicas, a par dos secto-
res que lhes prestam outros ser-
viços como os materiais de cons-
trução, a metalurgia, a electrici-
dade e electrónica parecem-nos 
ser os mais frágeis e delicados 
tendo em consideração o presen-
te estado do País. 

A CCIPA participa na FILDA 
desde a sua criação, em 1987, 
quando a Feira ainda se realiza-
va em Novembro. Desde então, e 
à semelhança do que sucede com 
a própria FILDA, que nunca dei-
xou de se realizar mesmo em 
tempo de conflito, também a CCI-
PA sempre esteve presente ao 
longo destes anos. 

Comparar as edições iniciais 
com a edição mais recente, em 
2014, é comparar o incomparável, 
tanto em termos de organização, 
como de infra-estruturas, de parti-
cipação empresarial nacional e es-
trangeira, de sectores de activida-
de presentes, de visitantes (em ti-
pologia e número)… 

A FILDA continua a ocupar um 
espaço por excelência no calendá-
rio das feiras realizadas em Ango-
la, gerando um ambiente propício 
aos encontros entre potenciais 
parceiros e à contratualização de 
negócios – há uma predisposição 
natural para os contactos entre 
empresas. 

Para as empresas que preten-
dem aceder ao mercado angola-
no pela primeira vez, a FILDA é 
a melhor escolha: internacional 
e multissectorial, este certame 
associa as componentes econó-
mica e política e permite, a 
quem a visita pela primeira vez, 
estabelecer contacto com uma 
realidade substancialmente di-
ferente da vivida nos mercados, 
por exemplo, europeus. A FIL-
DA pode, assim, ser o primeiro 
barómetro para a tomada de de-
cisão do empresário de investir, 
ou não, num país geografica-
mente muito distante, com re-
gras e valores próprios e custos 
de investimento (muito) eleva-
dos, mas com quem partilhamos 
a língua e os laços culturais fun-
damentais à articulação saudá-
vel entre os empresários de am-
bos os países. 

As razões que levam, hoje, as em-
presas e os empresários portugue-
ses a investir em Angola são dife-
rentes das que orientavam a inter-
nacionalização há 10 ou 15 anos: 
passaram de uma selecção de mer-
cado por razões de natureza emo-
cional e afectiva, para razões de 
ordem racional e económica. O 
mercado angolano é, agora, ava-
liado, como os demais, em função 
dos investimentos que implica e 
do retorno que permite, não sen-

do, obviamente, despiciendos, a 
língua comum e valores e cultu-
ras semelhantes. 

A idade dos empresários tam-
bém é um factor relevante, uma 
vez que já não existem, na maior 
parte dos casos, laços a ligarem as 
pessoas a um passado que não vive-
ram e do qual, por isso, não guar-
dam memórias, recordações ou 
saudades que lhes possam toldar 
as decisões no momento de agir e 
escolher. 

Quando as empresas investem 
no mercado angolano precisam 
de, previamente, efectuar um es-
tudo aturado dos hábitos locais, 
da legislação em vigor e dos obs-
táculos derivados de um trabalho 
de reconstrução e reabilitação 
das infra-estruturas ainda não 
concluído: abastecimento irregu-
lar de água, energia eléctrica e sa-
neamento básico; uma filosofia 
empresarial diferente da que 
orienta as empresas portuguesas, 
em diversas áreas; dificuldade na 
obtenção de matérias-primas 
para a indústria que, embora 
existentes localmente, não são ex-
ploradas ou são-no insuficiente-
mente e obrigam os industriais a 
importar; custos de produção ele-
vados, que tornam o produto na-
cional mais caro do que o impor-
tado; formação profissional insu-
ficiente; elevado absentismo e 
reduzida produtividade. 

Podemos, contudo, entender que 
estas dificuldades comportam, em 
si mesmas, oportunidades de ne-
gócio, pois significa que ainda há 
muito para fazer e o mercado an-
golano encerra um imenso poten-
cial de desenvolvimento. 

Podemos dizer que 28 anos de exis-
tência já são, por si só, um bom ba-
lanço do trabalho que vimos fazen-
do e que é, afinal, um trabalho ina-
cabado e em permanente evolução. 

No decurso da sua existência, a 
CCIPA colaborou com as entida-
des oficiais dos dois países, procu-
rando contribuir para a criação 
de um enquadramento legal e pro-
cedimental facilitador das rela-
ções entre as empresas portugue-
sas e angolanas. 

Acreditamos que a prestação 
de informação actualizada e cre-
dível; a criação de novas rela-
ções e o fortalecimento dos la-
ços institucionais existentes e a 
presença da Instituição em am-
bos os mercados, mantêm váli-
dos os pressupostos que leva-
ram à sua criação, em 1987, o 
que, por seu turno, implica a 
adaptação da Câmara às novas 
tecnologias e à articulação da 
relação existente entre Portugal 
e Angola no contexto da globa-
lização da economia.


