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ANGOL A C OMO DESTINO 
MITOS,  REALIDADE E OPORTUNIDADES

Aterrei pela segunda vez na minha vida em Angola no dia 19 
de Setembro de 2005. Tinha estado no país uma única vez, em 
1996, integrado na comitiva oficial de um ministro do Governo 
português. Dessa visita lembro‑me da pouca iluminação das 
ruas, da segurança apertada, da alta velocidade dos batedores, da 
enorme pobreza visível em todas as ruas e da tensão latente em 
toda a cidade de Luanda. Em 1996, em Cabinda, as pessoas acoto‑
velavam‑se na pista para encontrar um lugar num voo da TAAG 
e qualquer deslocação no interior da província era acompanhada 
de um grande aparato de segurança. 

Em 2005, agora noutras funções, encontrei uma Luanda que 
estava a despertar da agonia a que tinha sido sujeita durante os 
duros anos da guerra civil. A tensão havia desaparecido, as gruas 
começavam a rasgar o céu e o aparato de barcos para descarre‑
garem matérias‑primas no porto era já evidente – tornar‑se‑ia 
uma imagem de marca da baía de Luanda nos anos seguintes.  
A pobreza continuava e continua presente mas há que reconhecer 
que não é em nove anos – o país conquistou a paz definitiva em 
2002 – que se erradica a pobreza. É verdade que há erros de pla‑
neamento – entre 2005 e 2009 circulei várias vezes por estradas 
que era suposto estarem em obras mas que nunca ficaram prontas 
naquele período de tempo –, os dinheiros do petróleo poderiam 
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ser mais bem distribuídos e as diferenças sociais também pode‑
riam estar mais esbatidas.

Mas também é verdade que o país tem vindo a fazer um 
esforço enorme na reconstrução de infra‑estruturas – gastou 40 
mil milhões de dólares entre 2002 e 2010 – e ganhou uma estabi‑
lidade política que faz inveja a muitos países de África. O segredo 
desta estabilidade não reside apenas em José Eduardo dos Santos. 
Tem raízes mais profundas e tem a ver com escolhas decisivas 
feitas pelo MPLA desde a independência. Um exemplo: a língua. 
Hoje, Angola é provavelmente o único país da África lusófona 
onde se fala português em todo o território, apesar da existência 
de inúmeras línguas locais. A língua portuguesa é o cimento que 
cola a nação angolana, tornando‑a uma entidade única e indivisí‑
vel. Claro que há traços de nacionalismos muito fortes – Cabinda 
e as Lundas, zonas detentoras das maiores preciosidades angola‑
nas, o petróleo e os diamantes, são apenas dois exemplos – mas a 
liderança política tem sabido lidar com estas tendências, enqua‑
drando‑as no reforço da identidade angolana.

Assim, não é de estranhar que Angola seja hoje considerada 
um atraente mercado de trabalho para profissionais europeus, 
asiáticos e africanos. O Estado é uma potência regional, existe 
estabilidade política e o facto de o país ser uma economia em 
crescimento acelerado faz que exista uma necessidade enorme de 
quadros qualificados nos mais diversos sectores e se multipliquem 
as oportunidades para empreendedores geradas por um mercado 
interno dinâmico e em crescimento imparável, e por vezes caó‑
tico. Tudo indica que este cenário se irá manter no futuro pró‑
ximo.

Foi para Angola que muitos portugueses começaram a olhar 
no início do novo milénio. A crise económica em Portugal, que 
se agravou de uma forma dolorosa desde 2006 – o desemprego 
está hoje nos 11% –, voltou a empurrar‑nos para a emigração. Mas, 
ao contrário das décadas de 60 e 70 do século passado, o destino 
não é apenas a Europa e a América mas também África, em espe‑
cial Angola. As histórias mitológicas de uma terra prometida, de 
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dinheiro fácil, sol, praia, cerveja gelada, língua comum e emprego 
compunham um quadro idílico que levou milhares de portugue‑
ses a rumarem a terras angolanas.

No entanto, é preciso entender que a realidade é outra. Angola 
é uma boa oportunidade de trabalho, porque tem uma economia 
em crescimento acelerado, mas é também uma sociedade com 
uma cultura forte e diversificada, e um mercado ainda em cons‑
trução, o que cria assimetrias e especificidades muito próprias. 
Por exemplo, o parque habitacional em Luanda é, no geral, de 
pouca qualidade, os preços praticados na restauração e no alu‑
guer de casas e escritórios, por força do crescimento económico 
recente, são altíssimos, o trânsito é caótico, existe ainda uma 
acentuada falta de recursos humanos qualificados, especialmente 
no sector público, e coexistem «velocidades» diferentes na orga‑
nização do trabalho.

Assim, um profissional que pense trabalhar em Angola num 
período de tempo alargado, 3 a 5 anos, deve fazer o seu planea‑
mento a partir de informação sólida, o que é o objectivo deste 
livro. A primeira informação que deve ser tida em conta é que 
Angola não é o ponto de acesso a um enriquecimento fácil. Nos 
primeiros anos após o fim da guerra os vencimentos eram, de 
facto, altíssimos para os quadros de topo das empresas. Com a 
consolidação da paz, a chegada de angolanos formados no estran‑
geiro, que são uma percentagem importante do sector dos qua‑
dros médios e superiores, e o aparecimento de mão‑de‑obra de 
países asiáticos, os salários estabilizaram em valores mais realistas. 
Não existem ainda estatísticas sólidas sobre remunerações, mas a 
média aponta para o facto de que um técnico qualificado portu‑
guês trabalha com uma remuneração de 3000 euros mensais –  
um cenário impensável há cerca de cinco anos, altura em que, no 
mínimo, se pedia cerca de 5000 euros, mais subsídio para habita‑
ção e refeições. Por outras palavras, Angola, hoje, é um mercado 
a caminho da regulação e da normalização.

 Para quem planeia a «operação Angola», é também útil saber 
que existem regras de acesso ao território e ao trabalho. O mercado  
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é aberto e há procura intensa e permanente de técnicos qualifica‑
dos, mas o crónico problema dos vistos de trabalho – um labirinto 
que as autoridades dos dois países prometeram resolver mas que 
até hoje não melhorou – e uma burocracia herdada dos portugue‑
ses tornam o processo exigente e obrigam à necessidade de um 
planeamento que tenha em conta o tempo de espera. Para resol‑
ver este problema, as empresas automatizaram os processos de 
pedido de visto, recorre‑se muitas vezes a expedientes informais 
ou, em casos extremos, os trabalhadores têm de vir a Portugal 
com frequência para regularizarem os vistos. 

Por outro lado, é preciso entender com clareza que Luanda 
é uma cidade africana, e que o planeamento urbano está neste 
momento em confronto aberto com o desenvolvimento imo‑
biliário provocado pelo aceleramento económico. O trânsito  
– anárquico, intenso, confuso e onde abundam as inconfundíveis 
Toyota Hiace azuis e brancas, que funcionam como táxis colec‑
tivos – torna a capital angolana um desafio, que em dias maus é 
um quebra‑cabeças apontado à necessidade de uma vida normal.

Ainda neste capítulo, fundamental para o planeamento, é pre‑
ciso reforçar que o trabalhador estrangeiro não terá de se preo‑
cupar em encontrar lugar para estacionar o carro, mas tem de 
encontrar soluções para que não falte água potável, electricidade 
e segurança em casa. São escassos os serviços de manutenção que 
funcionam em condições e por isso é preciso construir uma rede 
de apoio especializada ou aceitar que há dias em que a palavra 
«desenrascanço» é mesmo a mais adequada.

Também convém ter em atenção a ideia de que Angola é a árvore 
das patacas das empresas portuguesas. Como refere um documento 
da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de 
Portugal), Angola é «claramente um país de oportunidades, mas 
não pode ser encarada como tábua de salvação para empresas que 
estejam numa situação difícil em Portugal, até porque as dificulda‑
des logísticas, a burocracia, os eventuais atrasos nos pagamentos 
e as exigências de tesouraria nos negócios locais dificultam, ainda 
mais, a vida das empresas que já têm problemas». 
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Por último, o que jamais deve fazer é partir para Angola com 
a ideia de que vai encontrar um país subdesenvolvido, com uma 
população sem auto‑estima e subserviente. É verdade que há 
graves problemas ao nível do sistema público de educação – em 
muitas províncias é difícil encontrar escolas em condições e um 
corpo docente estável –, a saúde pública não é fiável, o nível de 
ostentação é chocante e a democracia ainda está em construção. 
Mas os angolanos têm orgulho no seu país, são profundamente 
optimistas e acreditam no futuro. Está a nascer uma classe média 
ambiciosa, com formação superior e que trabalha em multina‑
cionais, que terá um papel decisivo no futuro de Angola. A elite 
angolana é das mais esclarecidas de África e defende com orgulho 
os valores nacionais. 

Quando aterrar em Luanda e se livrar das burocracias alfande‑
gárias, vai deparar com um bulício fora do comum, gente apres‑
sada, trânsito intenso, pó, gruas em todos os cantos da cidade 
– que descaracterizam a zona histórica –, musseques ao lado de 
arranha‑céus, ruas sem passeios, grande número vendedores de 
rua, alguns jardins e carros topo de gama misturados com Toyota 
Corolla de todas as cores e feitios, o verdadeiro carro do povo. 
Parece que Luanda e Angola nunca param. Por isso, pense que 
vai ser um participante privilegiado de um país em construção e 
não apenas um emigrante em busca de independência financeira.

Este guia é um contributo para apoiar a decisão de um pro‑
fissional que planeie trabalhar e viver em Angola, ao serviço de 
uma empresa ou através da criação de uma pequena ou média 
empresa. Lucro fácil e «árvore das patacas» são ideias muito 
enraizadas nos portugueses que olham para terras angolanas 
como uma espécie de bóia de salvação. Hoje, elas estão desajusta‑
das da realidade económica e profissional angolana. Por isso, deve 
colocar a si mesmo sempre uma questão fundamental: apesar de 
todas as contrariedades que venha a encontrar, vale a pena ir 
trabalhar e viver para Angola?

Vai depender muito das expectativas que se têm e em que con‑
texto pessoal e profissional se pretende tomar a decisão de partir. 
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Mas o facto de se estar a viver num país em crescimento, com 
um bom vencimento, apesar de algumas dificuldades de ordem 
prática, é uma oportunidade a não perder se, após uma análise 
realista das condições, esta for a sua melhor opção. Será impor‑
tante uma boa integração a nível social e, se possível, ter também 
amigos angolanos. E, acima de tudo, encarar Angola como ela é: 
uma potência regional e um mercado de trabalho com as suas 
regras. Como qualquer outro.

Abril de 2011.
Hermínio Santos
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RETR ATO BÁSIC O DE UM GR ANDE PAÍS  
EM C ONSTRUÇÃO

Uma breve história

A República de Angola nasceu em 11 de Novembro de 1975. 
Tornou‑se independente depois de mais de quatro séculos de 
domínio português, que começou nas regiões costeiras, esten‑
dendo‑se depois para o interior. Os primeiros contactos entre 
Portugal e os povos que habitavam a região aconteceram em 1482, 
quando Diogo Cão chegou ao rio Congo.

Não há muitos registos de Angola antes do domínio portu‑
guês, mas existem indícios que apontam para que os primeiros 
habitantes da região tenham sido, provavelmente, de tipo bos‑
químano, antepassados dos poucos bosquímanos que ainda hoje 
habitam no Sul de Angola, na Namíbia, no Botswana e no Malawi.

O principal centro das primeiras actividades da Angola pré‑ 
‑histórica terá sido o Nordeste. No princípio do século vi, as popu‑
lações bantas começaram a chegar ao território vindos do Norte 
trazendo consigo o domínio das técnicas do ferro e da agricultura. 
Por volta do século x, começaram a estabelecer‑se reinos indivi‑
duais, sendo o mais importante o do Congo. Entre os séculos xiii 
e xiv os seus domínios estendiam‑se desde o actual Gabão até ao 
rio Cuanza, a sul de Luanda. No século xv, o Congo era um dos 
reinos mais poderosos de África, com capital em M’banza Congo.
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A sul do reino do Congo, ficava o reino quimbundo do Ndongo. 
O rei chamava‑se N’Gola, que esteve na origem da palavra Angola, 
assumida pelos portugueses. Era de origem mais recente do que o 
reino do Congo. Os líderes do Ndongo eram originários da África 
Central. A capital do reino era Kabasa, a norte de Ambaca, em 
Angola. A chegada e expansão dos portugueses apressou a des‑
truição deste reino. Ovimbundo e Cuanhama foram outros reinos 
do território de Angola.

Hoje os ovimbundos são o maior grupo étnico do país, repre‑
sentando 37% da população e estão localizados principalmente 
no planalto central, Huíla, Bié, Huambo e Benguela. Seguem‑se o 
Kimbundo (25% – Bengo, Luanda, Kwanza Norte e Sul e Malanje), 
o Bakongo (15% – Zaire, Uíge e Cabinda) e o Lunda‑Chokwe (10% 
– Lunda Norte e Sul). 

Os dados fundamentais

➔	Localização: região ocidental da África Austral
➔		Extensão: 1 276 700 quilómetros quadrados (quase 15 vezes 

maior do que Portugal)
➔		Fronteiras: República do Congo, República Democrática do 

Congo, Zâmbia e Namíbia
➔			População: entre 16 e 18 milhões de pessoas
➔		Províncias: 18
➔		Capital: Luanda (entre 5,5 e 7 milhões de habitantes)
➔		Outras cidades importantes: Cabinda, Soyo, Benguela, Huambo 

e Lubango
➔		Economia: petróleo, gás, diamantes, agricultura, pesca, água
➔		Língua: português (há mais 42 línguas regionais. As mais 

comuns são umbundo, kimbundo e kicongo)
➔		Feriados: 1 de Janeiro; 4 de Janeiro (Mártires da Repressão Colo‑

nial); 25 de Janeiro (Dia da Cidade de Luanda – só na capital); 
4 de Fevereiro (Início da Luta pela Independência); Carnaval 
(variável); 8 de Março (Dia Internacional da Mulher), Sexta‑ 
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‑Feira Santa (variável); 4 de Abril (Dia da Paz); Páscoa (variá‑
vel); 1 de Maio (Dia do Trabalhador); 25 de Maio (Dia de África);  
1 de Junho (Dia Internacional da Criança); 17 de Setembro (Dia 
do Fundador da Nação e dos Heróis Nacionais); 1 de Novembro 
(Dia de Todos‑os‑Santos); 11 de Novembro (Dia da Indepen‑
dência); 25 de Dezembro; 31 de Dezembro (Dia de São Silvestre)

A economia e o posicionamento estratégico do Estado

As províncias e o seu potencial económico

LUANDA
➔		Capital: Luanda
➔		Municípios: 9
➔		População: entre 5,5 e 7 milhões de habitantes
➔		Data da fundação: 1575
➔		Potencialidades económicas: centro financeiro e económico 

do país; produtos hortícolas e pesca.
➔		É a província mais importante de Angola, a mais industriali‑

zada e a que regista maior crescimento económico. Tem três 
pólos turísticos em acelerado desenvolvimento: a ilha do Cabo 
(que, na prática, é uma península), a ilha do Mussulo e a barra 
do Cuanza.

BENGO
➔		Capital: Caxito (a 55 km de Luanda)
➔		Municípios: 5
➔		População: 315 mil habitantes
➔		Potencialidades económicas: algodão, mandioca, palmares, 

citrinos, horticultura, banana, enxofre, sal‑gema, fosfatos, cal‑
cário, quartzo e pesca.

➔		Localizada no Norte de Angola, é auto‑suficiente no sector 
agrícola e tem uma importante actividade de pesca, principal‑
mente lagosta e camarão
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BENGUELA
➔		Capital: Benguela (a 692 km de Luanda)
➔		Municípios: 9
➔		População: 670 mil habitantes
➔		Potencialidades económicas: banana, açúcar, algodão, horti‑

cultura, milho, indústria mineral, pesca e indústria pesqueira.
➔	 	Conhecida pelo porto comercial do Lobito – considerado o maior 

de Angola e da África Ocidental, entre o golfo da Guiné e o cabo 
da Boa Esperança –, é a segunda província mais importante do 
país em termos de industrialização do pescado e produção de sal. 
Dispõe de três aeroportos e uma razoável actividade turística. 

BIÉ
➔		Capital: Kuito (a 709 km de Luanda)
➔		Municípios: 9
➔		População: 1 200 000 habitantes
➔		Potencialidades económicas: citrinos, arroz, feijão, milho, 

sisal, banana, horticultura, café, caulino, ferro, manganês, mine‑
rais radioactivos e pecuária.

➔		A produção agropecuária predomina nesta província. Grande 
potencialidade na área dos minérios, encontrando‑se o Bié numa 
fase inicial de prospecção e exploração das suas riquezas minerais. 

CABINDA
➔		Capital: Cabinda (a 480 km de Luanda)
➔		Municípios: 4
➔		População: 170 000 habitantes
➔	 	Potencialidades económicas: café, cacau, palmares, mandioca, 

milho, petróleo, fosfatos, urânio, ouro, potássio e madeiras pre‑
ciosas.

➔		Origem de 70% do petróleo exportado por Angola. Também 
conhecida pelas suas riquezas florestais, principalmente a 
reserva florestal de Mayombe, a segunda maior do mundo 
depois da Amazónia, no Brasil, e que pode fornecer mais de 
200 mil metros cúbicos de madeira por ano.
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CUANDO-CUBANGO
➔		Capital: Menongue (a 1051 km de Luanda)
➔		Municípios: 9
➔		População: 150 000 habitantes
➔		Potencialidades económicas: massango, massambala, milho, 

feijão, mandioca, horticultura, diamantes e outros minerais.
➔		Conhecida por «terra do fim do mundo», acolheu as princi‑

pais bases da UNITA e possui as maiores reservas protegidas 
de fauna selvagem. Grande potencial turístico. 

CUANZA-NORTE
➔		Capital: N’dalatando (a 248 km de Luanda)
➔		Municípios: 13
➔		População: 420 000 habitantes
➔		Potencialidades económicas: café, palmares, girassol, arroz, 

algodão, banana, horticultura, cana‑de‑açúcar, feijão, man‑
dioca, ferro, manganês, calcários e cobre.

➔		É nesta província que se situa a barragem do Cambambe, que 
fornece energia às províncias do Norte de Angola e também a 
Luanda, assim como garante o abastecimento de água.
 
CUANZA-SUL 

➔		Capital: Sumbe (a 492 km de Luanda)
➔		Municípios: 12
➔		População: 610 000 habitantes
➔		Potencialidades económicas: palmares, algodão, sisal, café, 

banana, ananás, milho, arroz, girassol e citrinos, quartzo, barite, 
cobre, pesca e pecuária.

➔		Região muito apreciada pelas suas belezas naturais, desde as 
praias até à foz dos rios Longa e Keve. A capital económica é 
Porto Amboim, grande ponto de comercialização de crustáceos.

CUNENE
➔		Capital: Ondjiva (a 1242 km de Luanda)
➔		Municípios: 6
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➔		População: 230 000 habitantes
➔		Potencialidades económicas: milho, massango, massambala, 

feijão, horticultura, ferro, cobre, pecuária e madeira.
➔		Com um solo pouco propício à actividade agrícola, a principal 

actividade económica é a pecuária. Rica em ouro e mica, tem 
um bom potencial turístico e é nesta província que se situam 
as cataratas do Ruacaná. 

HUAMBO
➔		Capital: Huambo (a 600 km de Luanda)
➔		Municípios: 11
➔		População: 1 milhão de habitantes
➔		Potencialidades económicas: milho, feijão, batata, batata‑doce, 

trigo, citrinos, horticultura, mandioca, arroz, ferro, volfrâmio, 
barite, ouro, manganês, urânio e pecuária.

➔		É no Huambo que se situa o ponto mais alto de Angola: o morro 
do Moço. É ali que nascem vários rios que desaguam quer no 
país quer nos países vizinhos. É a grande «rival» de Luanda 
em termos de importância económica e política. Tem imenso 
potencial ao nível dos minérios e do turismo da natureza. É um 
dos pontos de passagem do caminho‑de‑ferro de Benguela.

HUÍLA
➔		Capital: Lubango (a 1015 km de Luanda)
➔		Municípios: 13
➔		População: 800 000 habitantes
➔		Potencialidades económicas: vários produtos agrícolas e ferro.
➔		A escassez de chuva e a saída de quadros têm debilitado uma 

região com grande capacidade ao nível da agricultura e da 
agropecuária. A aposta mais recente é na indústria extractiva 
do granito.

LUNDA-NORTE
➔		Capital: Lucapa (a 1175 km de Luanda)
➔		Municípios: 9
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➔		População: 250 000 habitantes
➔		Potencialidades económicas: arroz, mandioca, milho, palma‑

res, diamantes e pecuária.
➔		Um dos «corações» da indústria diamantífera angolana desde 

o início da sua descoberta em Angola, em 1912.

LUNDA-SUL
➔		Capital: Saurimo (a 1039 km de Luanda)
➔		Municípios: 4
➔		População: 120 000 habitantes
➔		Potencialidades económicas: arroz, mandioca, milho, horti‑

cultura, diamantes, manganês, ferro e pecuária.
➔		Tal como a sua «congénere» do Norte, é um dos locais mais 

importantes de exploração de diamantes de Angola. 

MALANJE
➔		Capital: Malanje (a 423 km de Luanda)
➔		Municípios: 15
➔		População: 700 000 habitantes
➔		Potencialidades económicas: algodão, mandioca, amendoim, 

feijão, milho, girassol, arroz, sisal, diamantes, minerais radio‑
activos, cobre e pecuária.

➔		As quedas‑d’água da Calandula são o «postal» de uma região 
rica, também, em diamantes mas cujo desenvolvimento ainda 
está numa fase embrionária. 

MOXICO
➔		Capital: Luena (a 1314 km de Luanda)
➔		Municípios: 9
➔		População: 240 000 habitantes
➔		Potencialidades económicas: arroz, mandioca, milho, amen‑

doim, madeira, carvão, cobre, manganês, ferro e avicultura.
➔		Uma das províncias mais afectadas pela guerra, com um grau 

de destruição elevado ao nível de todas as infra‑estruturas. 
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NAMIBE
➔		Capital: Namibe (a 1234 km de Luanda)
➔		Municípios: 5
➔		População: 85 000 habitantes
➔		Potencialidades económicas: oliveira, vinha, mandioca, batata‑

‑doce, produtos hortifrutícolas, peixe, sal, vários minérios.
➔		A pesca é a principal actividade económica da região mas há 

importantes reservas de minérios e várias minas de cobre. 
Tem um potencial turístico enorme com uma paisagem onde 
se mistura o mar – 480 km de fronteira marítima – com o 
deserto. 

UÍGE
➔		Capital: Uíge (a 345 km de Luanda)
➔		Municípios: 15
➔		População: 500 000 habitantes
➔		Potencialidades económicas: café, feijão, mandioca, milho, 

amendoim, algodão, madeira, cobre, polimetálicos de prata, 
cobalto, calcário.

➔		O café continua a ser um produto importante mas está muito 
longe das 50 mil toneladas produzidas antes da guerra e que 
fizeram da província uma das referências a nível mundial neste 
sector. Muita da sua actividade comercial é feita com os países 
vizinhos.

ZAIRE
➔		Capital: M’Banza Congo
➔		Municípios: 6
➔		População: 50 000 habitantes
➔		Potencialidades económicas: mandioca, algodão, banana, cacau, 

milho, soja, caju, café, amendoim, petróleo, cobre, granito, ferro 
e pesca.

➔		Foi a antiga sede de poder do reino do Congo. No Soyo loca‑
liza‑se a fábrica de gás liquefeito Angola LNG, que deverá estar 
concluída em 2012.
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O petróleo

A República de Angola é uma das «pátrias» do petróleo mun‑
dial. Em 2010, os números oficiais indicavam que o nível de pro‑
dução média se terá situado em cerca de 1,86 milhões de barris/ 
/dia, aquém do potencial do país e um pouco acima do valor de 
2009 (1,81 milhões barris/dia). Para 2011, o Governo espera que o 
nível de produção média diária ascenda a 1,9 milhões de barris e 
as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) apontam 
para cerca de 2 milhões. O petróleo tem sido o principal suporte 
da economia angolana mas é vital para o futuro do país que a 
diversificação da economia seja uma realidade. 

Até agora o petróleo tem representado cerca de 60% do pro‑
duto interno bruto angolano e 98% das exportações. O Governo 
tem repetidamente anunciado uma aposta na diversificação da 
economia, principalmente na dinamização de projectos na área 
da agropecuária e da indústria transformadora. Para 2011, o FMI 
prevê um crescimento real da economia de 7,5%, o que é bastante 
elevado se for tido em conta o contexto global económico, que 
continuará muito dependente do petróleo, cujo sector deverá 
crescer 6,1%. Aquela instituição estima uma aceleração do sector 
não petrolífero de 8,8%, um valor mais moderado do que o pre‑
visto pelo Governo.

O executivo angolano afirma que, desde 2008, o peso do sector 
petrolífero no PIB nominal desceu de cerca de 58% para 45,6%, 
em 2009. Em 2011, deverá registar‑se uma nova descida, para os 
42,1%. Em contrapartida, tem‑se assistido, segundo o Governo, a 
um aumento da importância dos sectores agrícola, da indústria 
transformadora e dos serviços mercantis. O peso da agricultura, 
pecuária e pescas no PIB nominal passou dos 6,8% em 2008 para 
os 12,2% em 2011.

Segundo o site da Sonangol, a empresa estatal que controla o 
sector, a actividade de prospecção e pesquisa de hidrocarbonetos 
iniciou‑se em Angola em 1910. Nesse ano foi concedida à Compa‑
nhia Canha & Formigal uma área de 114 000 km2 no offshore na 
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bacia do Congo e na bacia do Cuanza, sendo o primeiro poço per‑
furado em 1915. A Pema (Companhia de Pesquisas Mineiras de 
Angola) e a Sinclair (EUA) estiveram também envolvidas, desde 
cedo, na actividade de prospecção e pesquisa em Angola. 

Após uma breve paragem, em 1952, reiniciou‑se a actividade, 
com a concessão à Purfina da mesma área adicionada à sua exten‑
são na plataforma continental, em 1955. Nesse ano ocorreu a pri‑
meira descoberta comercial de petróleo, feita pela Petrofina no 
vale do Cuanza. Em parceria com o governo colonial, a Petrofina 
criou a Fina Petróleos de Angola (Petrangol) e construiu a refina‑
ria de Luanda para processamento do crude.

Em 1962 foi efectuado o primeiro levantamento sísmico do 
offshore de Cabinda pela Cabinda Gulf Oil Company (CABGOC) 
e em Setembro desse ano surgiu a primeira descoberta. Em 1973 
o petróleo tornou‑se a principal matéria de exportação. Em 1974, 
a produção chegou aos 172 000 barris por dia, o máximo do pe‑ 
ríodo colonial. Em 1976, a produção total rondava os 100 000 
e era proveniente de três áreas: offshore de Cabinda, onshore do 
Cuanza e onshore do Congo.

Durante o período 1952‑1976, foram realizados 30 500 km2 de 
levantamentos sísmicos, perfurados 368 poços de prospecção e pes‑
quisa e 302 poços de desenvolvimento. Nesta fase foram descobertos 
um total de 23 campos, dos quais três na faixa atlântica. A explora‑
ção em águas profundas começou em 1991 com a adjudicação do 
bloco 16, a que seguiram os blocos 14, 15, 17, 18 e 20. Desde 1990, 
foram perfurados, em Angola, mais de 200 poços exploratórios e 
de pesquisa. No começo de 2000 havia um total de 29 blocos sob 
licença em terra e na faixa atlântica. As licenças estavam atribuí‑ 
das a 30 companhias, 14 das quais eram operadoras.

Segundo um documento da AICEP/Portugal Global, Angola é 
hoje o segundo maior produtor, exportador e possuidor de reser‑
vas de petróleo da África subsariana, a seguir à Nigéria. Grande 
parte do crude angolano é de grau leve, mas foram descobertos 
óleos pesados em alguns campos de águas profundas, como os 
de Dália e Kuito. Depois da independência, o Governo criou  
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a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), 
empresa estatal hoje dirigida por Manuel Vicente, apontado como 
o sucessor de José Eduardo dos Santos na Presidência da Repú‑
blica. 

A Sonangol é um vasto «império» de empresas que actuam 
em praticamente todos os sectores da economia angolana e uma 
«projecção» do Estado angolano no estrangeiro. A petrolífera 
angolana fechou 2010 com lucros líquidos acima de três mil 
milhões de dólares. Dos 640,6 milhões de barris de petróleo pro‑
duzidos no ano passado, 314,2 milhões correspondem à produção 
da Sonangol. Em 2006, Angola aderiu à Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), o que fortaleceu a sua posição 
enquanto player de relevância mundial no sector.

 

Os outros recursos económicos

Quando se fala de Angola e das suas riquezas, os diamantes 
são incontornáveis. Mas o que é certo é que a sua contribuição 
para o PIB nominal, juntamente com outras indústrias extrac‑
tivas, continua a ser mínima, não ultrapassando 1%. Segundo a 
AICEP, Angola é uma das mais importantes fontes de gemas de 
diamantes a nível mundial, sendo o quarto maior produtor mun‑
dial em termos de valor (10,5% da produção mundial) e o terceiro 
maior do continente africano, tendo à sua frente o Botswana e 
a África do Sul. Depois do petróleo, os diamantes constituem a 
exportação mais significativa, embora a um nível muito inferior.

De acordo com o site da Endiama, uma das empresas estatais 
que controla o sector dos diamantes, em 1909, foram descobertos, 
em Angola, por Narcise Janeot, cristais posteriormente classifica‑
dos como diamantes. Em 1912, Johnston e Mac Vey aumentam as 
certezas da existência de diamantes em Angola com sete desco‑
bertas no riacho de Mussalala, afluente do rio Tchiumbe. A 4 de 
Setembro desse ano, é fundada a Companhia de Pesquisa Mineira 
de Angola – PEMA –, que obtém, um ano depois, as licenças de 
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direitos mineiros. Em 1917 surgiu a Companhia de Diamantes de 
Angola (Diamang), controlada por capitais portugueses e belgas. 
Em 1920 foi celebrado o contrato de exclusividade na exploração 
e prospecção diamantífera entre o alto‑comissário de Angola e a 
Diamang, favorecendo esta companhia.

O primeiro kimberlito angolano, o Camafuca‑Kamazambo, 
foi descoberto em 1952. Três anos depois encontraram‑se ricos 
depósitos diamantíferos no rio Cuango. Em 1973 foram des‑ 
cobertas 196 fontes primárias de diamantes, constituindo, este, um 
período áureo de descobrimentos. Em 1986, o Estado angolano 
criou a Empresa Nacional de Diamantes (Endiama). No ano 2000 
nasceu a Sodiam, que passou a controlar toda a compra e venda de 
diamantes, ficando a Endiama reduzida às funções de extracção e 
prospecção. Esta nova empresa constituiu uma joint-venture com 
parceiros estrangeiros, a Angola Selling Corporation (ASCORP).

Actualmente existem 172 concessões mineiras em 14 províncias 
mas são poucas as explorações que utilizam as modernas técnicas 
de exploração existentes no sector. O clima de instabilidade pro‑
vocado pela guerra civil é uma das explicações para esta situação. 
Em 2008, o mercado mundial dos diamantes assistiu a uma queda 
de preços que provocou o encerramento de algumas explorações 
mineiras. A recuperação tem vindo a acontecer de uma forma gra‑
dual, o que levou à reactivação de alguns projectos. Até aos anos 
40 do século passado, os diamantes eram o principal produto de 
exportação de Angola, tendo sido depois substituído pelo café, que 
viria a ser destronado pelo petróleo. Os recursos minerais do país 
não se ficam pelos diamantes. O território tem inúmeros depósitos 
de ferro, estanho, ouro, fosfatos, manganês, cobre, chumbo, zinco, 
volfrâmio, crómio, caulino, quartzo, tungsténio, mármore e granito. 
A maioria deste potencial está por avaliar e não existe exploração 
industrial e comercial da maior parte destes recursos. A produção 
de minério de ferro foi interrompida em 1975, mas há intenções de 
reabilitar as minas de ferro, no Sul do país.

Se o petróleo e os diamantes são os «cartões de visita» de 
Angola na montra económica mundial, existem outras poten‑
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cialidades cuja exploração activa só recomeçou há alguns anos. 
Há mesmo casos de sectores onde ainda está tudo por fazer. 
No seu esforço de diversificação da economia – condição impres‑
cindível para o país sair do ciclo de pobreza que atinge a maioria 
da população – o Governo tem estimulado o desenvolvimento 
de áreas como a agricultura e pescas, indústria transformadora 
e construção civil. O enorme esforço de reconstrução de infra‑ 
‑estruturas em todo o país tem dinamizado o sector da constru‑
ção mas é na agricultura, pescas e indústria transformadora que 
estão os verdadeiros motores da promoção da riqueza em Angola.

Desde os princípios da década de 80 do século xx que o país 
passou a ser dependente da ajuda alimentar, essencialmente por‑
que a prolongada guerra civil provocou um êxodo maciço para as 
cidades, acabando com a mão‑de‑obra agrícola. Antes da inde‑
pendência era auto‑suficiente em grande parte pelos cereais e um 
dos principais exportadores mundiais de café e de sisal. A FAO, 
organização das Nações Unidas para o sector agrícola, estima que 
a superfície dedicada à agricultura seja de 58 milhões de hecta‑
res. As culturas tradicionais de subsistência são, no Norte, a man‑
dioca, o feijão e a batata‑doce, no Centro, o milho e, no Sul, o 
sorgo. Numerosos vegetais, a banana, o arroz, a cana‑de‑açúcar, 
o óleo de palma, o algodão, o café, o sisal, o tabaco, o girassol e 
os citrinos são outros produtos que existem em Angola. Actual‑
mente, as províncias da Huíla e de Benguela são das mais activas 
na área agrícola.

No documento da AICEP refere‑se que o Governo angolano 
tem vindo a lançar medidas para revitalizar o sector, tendo criado 
a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar, que engloba um 
programa de investimentos públicos na agricultura e na melhoria 
das redes de distribuição e comercialização.

A guerra também afectou outras actividades ligadas à terra, 
como foi o caso da pecuária e da silvicultura. As potencialida‑
des são enormes, principalmente neste último sector, devido 
aos recursos existentes na Maiombe (Cabinda) e nos Dembos 
(Cuanza‑Norte), cujas florestas são ricas em espécies tropicais 
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variadas, como ébano, sândalo e pau‑rosa. Há também condições 
para plantações de eucalipto e pinheiro, principalmente na área 
que rodeia o Alto Catumbela, na província de Benguela.

Segundo o Relatório Económico Anual de Angola 2009, ela‑
borado pelo Centro de Estudos e Investigação Científica da Uni‑
versidade Católica de Angola, as crises alimentar e financeira de 
2008‑2009, que fizeram que os preços dos cereais disparassem, 
mostrando a importância da produção agrícola na economia de 
um país, colocaram a agricultura angolana na agenda política 
nacional a um nível jamais visto desde a independência, incluindo 
na comunicação social. Em Fevereiro de 2009 foi criado um fundo 
para crédito bancário aos agricultores no valor de 350 milhões de 
dólares, dos quais 200 milhões para investimento e 150 milhões 
para a modalidade chamada de campanha (destinada à aquisição 
de meios circulantes) como meio de promoção de «uma agricul‑
tura comercial, competitiva e próspera capaz de gerar rendimen‑
tos com base em produtos diferenciados».

De acordo com o relatório, «este facto gerou uma enorme 
expectativa entre os agricultores pela possibilidade de usarem as 
verbas anunciadas no ano agrícola 2009‑2010, mas até ao fim de 
2009 o regulamento do fundo não havia sido aprovado. Os efei‑
tos da crise podem explicar tal circunstância. Contudo, Angola 
deveria aprender as lições que noutros países são retidas sobre 
a forma de lidar com este tipo de situações. Em tempo de crise, 
o Brasil e o Vietname foram capazes de reduzir de modo assina‑
lável a pobreza rural, pela melhoria dos rendimentos devido à 
introdução no mercado dos produtos de milhões de agricultores 
familiares».

As pescas, a indústria transformadora, a construção, a ener‑
gia hidroeléctrica, o gás natural e os transportes são sectores com 
bastante futuro em Angola. Na indústria transformadora, por 
exemplo, a produção caiu 75% em 1975‑1976, com uma recupe‑
ração parcial entre 1977 e 1983. Em 1993, grande parte da indús‑
tria transformadora estava a laborar a 20%‑30% da capacidade 
disponível. Tal como na agricultura, o sector continua muito 
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dependente das importações, embora nos últimos anos se tenha 
assistido à criação de novas empresas e, actualmente, o país já 
tenha alguma capacidade instalada ao nível de alguns bens de 
consumo e materiais de construção. 

O sector da construção civil tem sido um dos que mais cresceu 
depois do fim da guerra. A explicação tem origem, precisamente, 
no conflito. É que o conflito armado destruiu ou danificou cerca 
de 98% das pontes, 80% das fábricas, 60% dos hospitais, 80% das 
escolas e todas as principais estradas do país. Os custos estimados 
desta destruição foram avaliados em mais de 60 mil milhões de 
dólares. Não causou estranheza que, após o fim da guerra, a prio‑
ridade fosse a reconstrução das infra‑estruturas. Construtoras de 
Portugal, da China e do Brasil são hoje as mais importantes no 
país e têm estado a investir fortemente no sector, aproveitando 
um ambicioso programa de investimento público destinado à 
construção e reabilitação de diversas infra‑estruturas, principal‑
mente estradas, caminhos‑de‑ferro, portos e aeroportos.

O campeonato africano de futebol, o CAN 2010, ainda inten‑
sificou mais este esforço, pois foi necessário construir novos está‑
dios, mais hotéis e remodelar grande parte dos aeroportos do 
país. Foram anunciadas obras de grandes infra‑estruturas para 
Cabinda, incluindo a construção de um porto de águas profundas 
e de um gasoduto submarino para o Soyo. Em 2008, o Governo 
lançou o plano «Um milhão de habitações», cujo objectivo é redu‑
zir a falta de habitações existentes no país, principalmente para as 
classes média (que começa a ganhar alguma expressão) e baixa (a 
esmagadora maioria). 

No sector dos transportes, o Governo anunciou, no início  
de 2005, um projecto de reabilitação da rede ferroviária no valor de  
4 mil milhões de dólares que durará até 2016 e que está a ser par‑
cialmente financiado por empréstimos chineses. A rede rodo‑
viária, muito afectada pela guerra, tem vindo a ser reabilitada e 
actualmente existem cerca de 5000 km de estradas recuperadas. 
Em meados dos anos 90 do século xx, a rede rodoviária era de 
cerca de 75 000 km, dos quais 8 000 mil estavam pavimentados. 
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O sector da aviação tem sido um dos mais dinâmicos, o que 
se explica pelo facto de ser o meio de transporte mais utilizado 
durante a guerra – antes do fim do conflito cerca de 75% a 80% 
do tráfego para o interior era feito por meios aéreos. Há ligações 
regulares entre as principais cidades do país assegurados quer 
pela companhia de bandeira, a TAAG, quer por pequenas com‑
panhias domésticas. O negócio do aluguer de aviões privados está 
em crescimento. No transporte marítimo, o porto de Luanda está, 
há muitos anos, congestionado. Lobito e Namibe são os outros 
dois grandes portos comerciais do país. Muitas das empresas que 
têm dificuldade em desalfandegar os seus produtos em Luanda 
optam por fazê‑lo no Lobito, fazendo depois o transporte por 
terra para a capital. O Governo tem planos para construir um 
novo porto na baía do Dande, 50 quilómetros a norte de Luanda.

A aliança com a China

Todos os dias, cerca de 688 mil barris de petróleo produzidos 
em Angola têm um destino garantido: a China. No primeiro tri‑
mestre de 2010, o país chegou mesmo a ultrapassar a Arábia Sau‑
dita como maior vendedor de petróleo aos chineses. Em 2009, a 
China comprou um total de 8,48 milhões de toneladas de petróleo 
angolano, o que correspondeu a 52% do consumo total do país. 
Os números são esmagadores e a face visível de uma história bem 
sucedida entre os governos da China e de Angola. Os chineses são 
os maiores parceiros comerciais dos angolanos. Só em linhas de 
crédito, a China já emprestou a Angola 14,5 mil milhões de dóla‑
res, suportados por três bancos: Export‑Import Bank of China, 
Industrial and Commercial Bank of China e o China Develop‑
ment Bank.

Longe vão os tempos em que a China tinha uma relação de 
desconfiança com o MPLA, que ganhou a guerra e controla o 
poder em Angola. No início da luta anticolonialista, o movi‑
mento ainda contou com o apoio militar e político chinês, mas 
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depois foram os rivais, a UNITA e a FNLA, a beneficiarem de 
tal apoio. Em 1964, Jonas Savimbi chegou mesmo a encontrar‑se 
com Mao, tendo recebido treino militar e abraçado a doutrina 
maoista. Com o fim da Revolução Cultural, a China voltou a 
apoiar o MPLA mas foi sol de pouca dura, pois o forte apoio da 
então União Soviética e a rivalidade existente entre chineses e 
soviéticos levou ao fim daquele apoio. Voltou novamente a apoiar 
a FNLA e só em 1983 estabeleceu relações diplomáticas oficiais 
com o regime do MPLA. O primeiro acordo comercial entre os 
dois países foi assinado em 1984. Depois do fim da guerra, as 
relações intensificaram‑se e evoluíram dos domínios da defesa e 
da segurança para a economia. 

Os dados mais recentes, divulgados em Março deste ano, em 
Luanda, durante a visita do vice‑primeiro‑ministro chinês, Wang 
Qishan, indicam que as trocas comerciais entre os dois países 
cresceram 45%, em 2010, atingindo os 24 mil milhões de dólares. 
De acordo com o embaixador da China na capital angolana, exis‑
tem neste momento, em Angola, 50 empresas estatais chinesas e 
400 privadas, que empregam 60 a 70 mil expatriados chineses, 
apesar de os acordos entre Angola e China preverem que 30% da 
força de trabalho em cada projecto tenha de ser constituída por 
angolanos. Mas os chineses queixam‑se de que não existe mão‑ 
‑de‑obra qualificada angolana e por isso recorrem a chineses.

Este é um dos raros pontos de fricção entre os dois países, pois 
há muitos angolanos que questionam a dependência de Angola 
em relação à China. O que é visível é que os financiamentos chi‑
neses, pagos em crude por Angola, ajudaram a construir escolas, 
vias‑férreas, hospitais, escolas e casas. Não é só com os angola‑
nos que a China tem relações privilegiadas. Nos últimos anos, o 
Império do Meio fez do continente africano uma aposta estraté‑
gica, sendo encarado por muitos países como um parceiro mais 
indispensável do que o Ocidente. Se, em 1995, as trocas comerciais 
entre China e África não ultrapassavam os 3 mil milhões de dóla‑
res, em 2006 esse valor chegou aos 55 mil milhões. Em 2008, o 
volume de negócios chegou aos 107 mil milhões de dólares.
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No quinquénio que terminou em 2010, a China investiu mais 
de 5 mil milhões em África. O negócio mais emblemático foi a 
compra de 20% do banco sul‑africano Standard Bank pelo ICBC 
(Industrial and Commercial Bank of China) por 5,5 mil milhões 
de dólares. Na Ásia, não é apenas a China que olha para os recur‑
sos de África. Também a Índia e a Coreia do Sul têm intensificado 
as suas relações com o continente africano. O comércio bilateral 
entre Angola e a Índia durante 2008‑2009, por exemplo, foi de 
1,8 mil milhões de dólares. Em 2010, terá ultrapassado os 3,5 mil 
milhões.

A parceria entre Angola e Portugal

Desde a independência de Angola, em 1975, que as relações 
políticas com Portugal sofreram altos e baixos. Tradicionalmente, 
o poder angolano sempre teve um melhor relacionamento com 
governos liderados pelo PSD do que com executivos socialistas. 
A excepção foi José Sócrates, que fez várias visitas a Luanda, esti‑
mulou a entrada de capitais angolanos em empresas portuguesas 
e promoveu a ida de portugueses para Angola. Com uma relação 
afectiva de séculos, os dois países sempre estiveram condenados 
a «entender‑se» e, no terreno, é indisfarçável que angolanos tra‑
tam os portugueses de uma forma diferente do que os oriundos 
de outras nacionalidades. Os portugueses retribuem com uma 
boa integração na sociedade angolana e uma presença efectiva 
em todo o território. Onde a relação afectiva com Portugal atinge 
o seu auge é no futebol, com milhares de angolanos a seguirem 
atentamente as peripécias dos principais clubes portugueses.

O excelente momento que se vive entre os dois países é com‑
provado pelos dados económicos. As exportações de Portugal 
para Angola passaram de 277 milhões de euros, em 1999, para 
2246 milhões, em 2009, e o stock de investimento directo nacio‑
nal passou de 204 milhões, em 2002, para 2116 milhões, em 2008. 
Ao nível do comércio, em 2005, no ranking de clientes, Angola 
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encontrava‑se na 9.ª posição, tendo, em 2008 e 2009, ficado em 4.º 
lugar. A balança comercial luso‑angolana é favorável a Portugal e 
registou, em 2009, um saldo superior a 2 mil milhões de euros. 
O nosso país ocupa a 14.ª posição enquanto cliente de Angola  
e a primeira como fornecedor (16,3% do valor das importações). 
O número de empresas portuguesas exportadoras para terras 
angolanas passou de 7336, em 2004, para 10 130, em 2008.

A construção, o vinho, o calçado e o mobiliário são algumas 
das apostas de Portugal em Angola. Na construção, as empresas 
portuguesas sempre estiveram entre os protagonistas do mercado. 
Algumas delas recolhem hoje o reconhecimento de estarem há 
várias décadas em Angola, tendo permanecido no país mesmo nos 
momentos mais difíceis. Para além das grandes construtoras, nos 
últimos anos as pequenas empresas do sector têm desembarcado 
em Angola para aproveitar o boom de construção, principalmente 
ao nível das infra‑estruturas. Segundo o jornal Expresso publicou 
na sua edição de 17 de Julho de 2010, um inquérito da Deloitte 
junto das 50 maiores construtoras nacionais registava que todas 
elas apontavam Angola como o mercado externo mais atractivo.

No vinho, Angola é o principal destino das exportações portu‑
guesas, com 455 milhões de litros. No calçado, o mercado angolano 
é visto como uma forma de reduzir a dependência do mercado 
europeu. As vendas de sapatos portugueses em Angola cresce‑
ram, desde 2003, 113%, para 14,3 milhões, o que equivale a 1,1% das 
exportações do sector. No mobiliário, a Associação das Indústrias 
de Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP) está a colaborar, 
em Luanda, num projecto de 100 milhões de euros que engloba 
um centro de formação profissional, seis fábricas e a criação de 
270 postos de trabalho directos. Angola é também o país onde a 
Galp obtém a sua maior produção de petróleo, estando presente 
em cinco projectos e feito mais de 25 descobertas petrolíferas. 

A República de Angola tornou‑se o principal destino das 
exportações portuguesas fora da União Europeia, ficando em 
quarto lugar em termos globais, sendo apenas ultrapassada pela 
Espanha, Alemanha e França. Segundo a AICEP, nos últimos 



39

dois anos, assistiu‑se a um alargamento da base exportadora por‑
tuguesa para o mercado, passando também a aparecer rubricas 
como formação profissional, tecnologias de informação e comu‑
nicação e serviços. As empresas portuguesas começam a olhar 
para lá de Luanda, apostando em cidades como Benguela, Lobito, 
Lubango e Huambo. Dados da Agência Nacional de Investimento 
Privado de Angola (ANIP) indicam que, em 2008, foram regis‑
tados 234 projectos de empresas portuguesas, num valor total de 
615 milhões de dólares, contra 66, em 2004 e 176, em 2007. 

A AICEP identifica três tendências claras da presença portu‑
guesa em Angola em termos de comércio e investimento: aumento 
das transacções de bens e serviços e de investimento, alargamento 
dos sectores, com especial destaque para os serviços, e diversifica‑
ção de mercados. Reconhece que a posição de Portugal é dominante 
em termos de exportações mas adverte para as «ameaças» que vêm 
de países como a China, o Brasil, a Coreia do Sul e a Espanha. 

Os investimentos angolanos em Portugal

As relações económicas entre Portugal e Angola não se fazem 
apenas num sentido. Nos últimos anos, empresas e investidores 
angolanos têm feito avultados investimentos em empresas por‑
tuguesas em sectores como a banca, a energia, os vinhos e os 
media. Também há exemplos de portugueses e angolanos que se 
unem para investir nos dois países e em mercados como o Bra‑
sil e a China. Mas a tradição de angolanos escolherem Portugal 
para investirem não é um tendência de agora. Na edição de Abril 
de 2009 da revista África 21 podia ler‑se que «a contribuição de 
investidores individuais angolanos para o crescimento da econo‑
mia portuguesa remonta a meados dos anos 80 do século passado, 
quando se deu início a um processo de acumulação por parte de 
sectores da sociedade angolana, os quais, por causa do modelo 
socialista então vigente em Angola, depositavam o seu capital em 
bancos estrangeiros, sobretudo em Portugal».
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Segundo dados do Banco de Portugal, nos últimos cinco anos 
o valor de capitais angolanos investidos em Portugal aumentou de 
6,3 para 114 milhões de euros. As afinidades linguísticas e cultu‑
rais, o «entrosamento» empresarial entre os dois países, a necessi‑
dade de usar Portugal como plataforma de afirmação no mercado 
da União Europeia e aceder a praças bolsistas mais sofisticadas, 
como Londres ou Frankfurt, são algumas das motivações que 
levam os grupos empresariais angolanos a investir em Portugal. 

De acordo com os relatos de vários meios de comunicação 
social portugueses e angolanos a Sonangol, Isabel dos Santos, filha 
de José Eduardo Santos, e Hélder Vieira Dias, conhecido como 
general Kopelipa, têm sido os investidores mais activos em Por‑
tugal. A entrada de capitais angolanos também chegou aos media 
portugueses através da Newshold, empresa com accionistas ango‑
lanos que detém 92% do capital do semanário Sol. Um dos inves‑
timentos mais recentes foi o reforço da Sonangol no capital do 
Banco Comercial Português (BCP). A petrolífera angolana detém 
já uma participação de 14,59% e pretende chegar aos 20%, con‑
forme foi revelado em Fevereiro deste ano pelo seu presidente, 
durante a apresentação das contas da empresa. 

Também a InterOceânico, sociedade criada por empresários 
angolanos, israelitas e portugueses para investir em Portugal, 
Angola, China e Brasil pretende entrar no capital do BCP. Nesta 
sociedade, os investidores de Angola detêm 22,5% do capital e 45% 
dos direitos de voto. A InterOceânico tem ligações à Sonangol 
pois Carlos Silva, accionista e presidente da sociedade, é líder 
do banco angolano Atlântico, que tem a petrolífera entre os seus 
accionistas. A Sonangol é também apontada como tendo ligações 
à gestora angolana Global Pactum, que é um dos principais accio‑
nistas da InterOceânico. Entre os accionistas portugueses desta 
sociedade contam‑se Francisco Pinto Balsemão, presidente da 
Impresa, o advogado Proença de Carvalho, Hipólito Pires e Rui 
Nabeiro, presidente da Delta.

Em Novembro de 2010 foi noticiado que Isabel dos Santos, atra‑
vés da Santoro Finance, reforçou o seu capital no Banco Português  
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de Investimentos (BPI), tendo investido 1,4 milhões de euros na 
compra de mais 997 mil acções do banco. Com esta operação, a 
filha de José Eduardo dos Santos passou a deter 9,80% do capital 
do BPI. A Zon, operadora de televisão por cabo, foi outro dos 
alvos de Isabel do Santos. Em Dezembro de 2009 foi anunciada 
a compra de 10% do capital da empresa, num negócio avaliado 
em cerca de 163,8 milhões de euros. A empresária também tem 
interesses na sucursal portuguesa do Banco BIC, inaugurado em 
Maio de 2008 e que «teve inspiração no seu irmão gémeo ango‑
lano, o Banco BIC Angola – premiado em 2008, pela revista Euro-
money, como o melhor Banco de Angola», como pode ler‑se no 
site da instituição.

A Galp é outro dos investimentos da Sonangol e de Isabel dos 
Santos em Portugal. Até agora, os interesses angolanos na petro‑
lífera portuguesa são detidos indirectamente através da Amorim 
Energia, controlada por Américo Amorim, e que detém actual‑
mente 33,34% da Galp – a Sonangol e a empresária Isabel dos 
Santos controlam apenas 45% da Amorim. Ou seja, a Sonangol 
possui hoje, indirectamente, 15% da petrolífera portuguesa e o 
grupo angolano já disse que pretende ter uma posição directa. 
Depois da desistência da Petrobras em reforçar o capital da Galp, 
os angolanos têm estado particularmente activos na procura de 
uma solução accionista que tenha em conta o seu desejo de uma 
participação directa no capital da petrolífera portuguesa. 

Também o general angolano Hélder Vieira Dias Kopelipa, visto 
como um dos braços direitos de José Eduardo dos Santos e uma 
das figuras mais importantes do regime angolano por causas das 
suas funções no Gabinete de Reconstrução Nacional e de Chefe 
da Casa Militar do presidente da República de Angola – tem 
investido em Portugal. No ano passado, o jornal Público noti‑
ciou que Vieira Dias era o quarto maior accionista do Banco BIG 
em Portugal, tendo reforçado a sua posição de 4,9% para 7,9%, 
posição que aumentou este ano para 8,37%. Esta posição é detida 
através da World Wide Capital (WWC), na qual o general é um 
dos accionistas. Além da posição no BIG, a WWC, que tem como 
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sócio Álvaro Torre, o «rosto» inicial de um projecto de media em 
Angola conhecido por Media Nova e que lançou jornais, revistas, 
uma rádio, uma televisão e uma gráfica, é também o accionista 
maioritário da empresa Colinas do Douro, que adquiriu duas 
quintas nesta região. 

A potência regional

Angola é o 16.º país exportador mundial de petróleo, o se‑
gundo da África subsariana. O país é o 42.º a nível mundial em 
termos de reservas provadas de gás natural. Nas despesas mili‑
tares, ocupa o 32º lugar no ranking mundial dos países que mais 
gastam nesta área, tendo dispendido, em 2009, 3,6% do PIB. Pre‑
side actualmente à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), tendo definido como uma das prioridades a estabilização 
da situação na Guiné‑Bissau. Enviou uma missão militar para o 
país, que colaborará na reforma das forças militares. No desporto, 
organizou o último campeonato africano de futebol e já é uma 
potência no basquetebol e no andebol feminino. Angola nunca 
escondeu as suas ambições em ser uma potência regional.

A guerra civil que, com poucos interregnos, durou de 1975 a 
2002, foi o principal obstáculo ao crescimento do país e à sua afir‑
mação regional e mundial. Com o fim do conflito, Angola reen‑
controu‑se e iniciou um ambicioso programa de investimentos 
para modernizar a economia e a sociedade. Se, a nível económico, 
a explosão tem sido notável, no âmbito social está ainda muito 
por fazer, como provam os 40,5% da população que vivem abaixo 
do limiar da pobreza. A educação também continua a ser um dos 
calcanhares de Aquiles de um país que precisa de mão‑de‑obra 
qualificada e que exige às empresas que dêem prioridade aos qua‑
dros angolanos. A estrutura demográfica do país – actualmente 
cerca de 74% da população está na faixa etária até aos 29 anos – é 
um indicador favorável à evolução de Angola em todos os domí‑
nios, desde o aumento do consumo ao mercado do trabalho. 
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É na política que Angola mais tem progredido ao nível da 
influência regional. Membro efectivo de várias organizações, 
entre as quais a Comunidade para o Desenvolvimento da África 
Austral (SADC), Luanda tornou‑se um ponto de passagem obri‑
gatório da diplomacia para resolver conflitos, como o dos dois 
Congos, ou para mediar os problemas no Zimbabué. A velha riva‑
lidade tensa com a África do Sul – a maior potência do continente 
africano – ficou desanuviada com a chegada de Jacob Zuma ao 
poder. O novo presidente sul‑africano é visto como um «amigo» 
em Luanda e uma das suas primeiras visitas ao estrangeiro foi 
precisamente ao seu vizinho angolano. José Eduardo dos Santos 
retribuiu, depois, esta visita.

As perspectivas de evolução da economia, a recuperação das 
infra‑estruturas – que durará, pelo menos, mais 10 anos, pois 
envolve também operações de desminagem em várias zonas do 
país – e a evolução social, com o aparecimento de uma classe 
média para estimular o consumo, são factores‑chave para Angola 
aliar a sua já apreciável influência política à prosperidade econó‑
mica. Resta, também, o poder militar e por várias vezes Angola 
provou que tem capacidade de intervenção e de projecção de for‑
ças como poucos países da África subsariana.

Politicamente, Angola está estabilizada, com o MPLA a domi‑
nar por completo o Parlamento. A grande questão é a sucessão de 
José Eduardo dos Santos, que dirige o país desde 1979. Ganhou 
a primeira volta das eleições presidenciais realizadas em 1992 e 
disputadas com Jonas Savimbi, no âmbito do primeiro acordo de 
paz negociado entre a UNITA e o MPLA. Savimbi não aceitou os 
resultados e voltou a pegar em armas, prolongando a guerra por 
mais uma década. Em 2009, voltou a falar‑se da necessidade de se 
realizarem eleições presidenciais mas, em Janeiro de 2010, o Par‑
lamento aprovou uma nova constituição que aboliu o princípio 
das eleições directas para a presidência da República.

Os media privados angolanos têm falado numa possível saída 
de cena de José Eduardo dos Santos em 2012, sendo apontado  
o actual presidente da Sonangol, Manuel Vicente, como o seu  
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provável sucessor. Na sua edição de 4 de Março de 2011, o semaná‑
rio Novo Jornal anunciava que Vicente sairá da Sonangol em Outu‑
bro deste ano. O destino? Segundo as palavras do próprio ao jornal, 
poderá «dirigir uma joint-venture ou envolver‑me em consultoria. 
Mas a política não está afastada». Quando questionado sobre esse 
cenário, Vicente não hesitou: «Fui para o bureau político do MPLA 
indicado por alguém e não posso defraudar quem lá me colocou.»

A questão da sucessão presidencial é apontada como o 
momento‑chave para o futuro de um país onde o risco político 
ainda é considerado elevado. Segundo os dados do Business 
Monitor International (BMI) do primeiro trimestre de 2010, e 
reproduzidos no Relatório Económico de Angola, da Universi‑
dade Católica, existem certos factores de risco político e econó‑
mico que importa ter em conta. De acordo com o BMI, o maior 
risco político de longo prazo está associado à fraqueza da demo‑
cracia interna e aos receios quanto à estabilidade política trazidos 
pela sucessão presidencial. Entre 37 países africanos, o risco polí‑
tico de longo prazo de Angola é dos maiores, só superado pelo da 
República Democrática do Congo e do Zimbabué. Pelo contrário, 
o posicionamento do país quanto aos riscos económicos é bom, 
situando‑se no primeiro terço da tabela do BMI.

Também a Reuters considera a sucessão presidencial como 
uma questão de grande relevância para o futuro do país e que preo‑ 
cupa os investidores estrangeiros. Para 2011, a agência considera 
que, em relação a Angola, se devem seguir com atenção as seguin‑
tes rubricas: divergências entre os líderes angolanos sobre o rumo 
a dar à economia do país, eventuais críticas à equipa governa‑
mental que gere a economia, sinais de contestação das populações 
que vivem nas zonas pobres de Luanda, medidas governamentais 
de combate à corrupção, a sucessão de José Eduardo dos Santos, 
novas políticas que contribuam para a diversificação da econo‑
mia e capacidade do Governo em pagar as dívidas às empresas 
de construção.


