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O maior produtor de petróleo de África ao sul do Sahara encontra-se a definir o seu novo papel na região e no mundo, ao nível económico e diplomático. O objectivo é utilizar as
receitas do petróleo para construir novas infra-estruturas e desenvolver a saúde e educação, de forma estudada não se limitando a copiar apenas o que outros países fizeram.
Empresários que possuem experiência internacional estão a ajudar sectores-chave a dar o salto e a utilizar as tecnologias mais inovadoras.

No século 21 
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Angola caminha para o século 21 com uma
sensação quase palpável de optimismo, pelo
menos entre as camadas mais bem
posicionadas neste país da Africa Ocidental,
que conta com mais de 13 milhões de
habitantes. Em muitos aspectos, Angola
enfrenta a clássica dicotomia do Terceiro
Mundo: à porta de restaurantes da moda
vêem-se jipes de alta cilindrada,  enquanto
criancas jogam à bola descalças junto a
esgotos a céu aberto. Mas, depois de séculos
de exploração colonial e décadas da guerra,
muitos angolanos acreditam que se estão 
no bom caminho para  quebrar esse ciclo 
e seguir em frente.

“Apostamos no desenvolvimento (...) seremos sem-
pre Africanos, mas somos diferentes do resto”, afir-
ma Julião Mateus Paulo, um veterano de guerra,
que agora é secretário-geral do Movimento Popular
de Libertação de Angola (MPLA), no poder há
mais de 33 anos (ver horizonte temporal). Mateus
Paulo acha que Angola é injustamente julgada por
alguns estrangeiros que se lembram do passado re-
volucionário do MPLA: “Nós costumávamos ser
Marxistas-Leninistas, mas hoje somos social-de-
mocratas.” 

Para ele, após a queda do Muro de Berlim,
Angola tinha que encontrar uma nova direcção 
política. “Optámos por uma economia de mercado,
e isso significa capitalismo, o que naturalmente
pode ser extremo ou moderado. Mas nós nun-
ca iremos esquecer a componente social, por-
que a educação e a saúde são aspectos vitais
para a nossa população. “O ponto de partida, 
segundo Mateus Paulo, é que Angola está aberta ao
capital estrangeiro: “Quanto mais capital vier para
Angola, melhor, porque temos um problema com
o desemprego e só podemos combatê-lo através do
investimento nacional e estrangeiro”. 

A nova abordagem parece estar a funcionar.
Angola está repleta de projectos de habitação 
e infra-estruturas (ver página 5), e o Fundo
Monetário Internacional (FMI) prevê 8,5 por 
cento de crescimento económico este ano.

Segundo a Conferência das Nações Unidas para o
Comércio e o Desenvolvimento, Angola  recebeu nada
menos do que 15,5 biliões de dólares de investimen-
to directo estrangeiro (IDE) em 2008 – representan-
do cerca de metade de todo o IDE que vai para os 
países menos desenvolvidos. A maioria desse inves-
timento veio dos Estados Unidos, França e Holanda
e foi principalmente aplicado na expansão do sector
petrolífero. Tirando partido da tendência de queda
global do ano passado, o IDE não-petrolífero cresceu
50 por cento em 2009 para 1,8 biliões de dólares, 
segundo divulgado pela Agência Nacional para o
Investimento Privado Angolano.

Angola, no entanto, luta contra a pobreza, a 
desigualdade, instituições fracas, uma democracia
recente e frágil, educação deficiente, corrupção, 
burocracia, desemprego e más infra-estruturas,
males comuns entre os países mais pobres da Áfri-
ca. Então, porquê este optimismo? Primeiro, porque
o governo reconhece que existem muitos proble-
mas. Pode acreditar-se que às vezes esses problemas
são injustamente amplificados na imprensa inter-
nacional, sobretudo para um país que teve oito
anos sem colonialismo, enfrentou uma luta pela 
independência e uma guerra civil, mas na maioria
das frentes reconhece que há trabalho a fazer.

Tome-se a corrupção por exemplo. Mateus Paulo
concordou que há um problema, mas minimizou-o:
“A corrupção acontece em qualquer país do mundo”,
afirma, “porque as pessoas nem sempre têm a cons-
ciência de que devem servir o seu país.” Ele salientou
que o Presidente José Eduardo dos Santos fala 

frequentemente de “tolerância zero”.
O Departamento de Estado Norte-

Americano, no relatório “Investment Climate
Statements” sobre Angola, publicado no início de

2009, tomou uma posição dura, sugerindo que a 
corrupção é elevada, extensa e profunda, mas, 
no entanto, admitiu que “o governo tem dado 
passos significativos no sentido de uma maior trans-
parência.” Salientou também que Angola, instigada
pelo FMI, encontra-se agora a convidar grandes em-
presas internacionais de contabilidade para auditar
as maiores empresas públicas nacionais.

O relatório do Departamento de Estado tam-
bém reconheceu “um esforço global feito pelo

Um modelo
novo para África  

Introdução 

Governo da República de Angola em criar um am-
biente mais favorável para os investidores”, junta-
mente com o progresso em “estabelecer regula-
mentações escritas mais claras e melhorar os prin-
cipais indicadores do sector financeiro. Além disso,
salientou a aposta do país na protecção dos direitos
básicos da propriedade intelectual e do baixo risco
de violência política. Face aos problemas que afli-
gem outras nações Africanas, o relatório poderia
também ter mencionado a ausência do extremismo
religioso. Graças à sua longa herança portuguesa,
Angola é hoje uma nação predominantemente
cristã, embora as crenças indígenas possuam um
amplo número de seguidores.

Para além do tribalismo 
Os combatentes veteranos pela liberdade em
Angola tornaram-se pró-líderes nacionais e vêem-
-se a eles próprios como sendo os desbravadores de
uma nova África. “Sentimos uma quota de respon-
sabilidade para com o continente, para com a 
região, porque temos países irmãos independentes
onde falta uma visão estratégica sobre as coisas, 
e que ainda perdem tempo com o tribalismo e o 
racismo”, disse o ex-ministro da Defesa, Kundi
Paihama, actual ministro dos Antigos Combatentes
e Veteranos da Pátria. "Estamos preocupados com
a educação, saúde e a área social, mas eles (os outros
países), não vêem isso como uma prioridade.” 

Alguns analistas internacionais têm sugerido
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Pré-História: os recolectores, caçadores. 
A.D. Século VI: Imigração dos Bantu para a
região do Congo; trazem o conhecimento de
trabalhar os metais, cerâmicas e agricultura. 
1482: Comerciantes portugueses chegam 
à costa do Congo, aquisicão dos primeiros
escravos. 
1575: O explorador português Paulo Dias 
de Novais funda Luanda como sendo “São
Paulo de Loanda.” 
1836: A escravatura é oficialmente abolida, com
uma estimativa de 3,6 milhões de pessoas
enviadas a partir de/ou através de Angola. 
1950: Movimentos a exigirem a Independência
crescem: o MPLA é criado em 1956; a Frente
Nacional de Libertação de Angola em 1961; e a
União Nacional para a Independência Total de
Angola (UNITA) em 1966. 
1961: Início da guerra pró-independência. 
1975: Independência de Portugal; início da
guerra civil no contexto da Guerra-fria; 
Agostinho Neto (MPLA) é eleito Presidente. 
1979: Agostinho Neto morre de cancro e José
Eduardo dos Santos (MPLA) é eleito Presidente
e reeleito em 1992. 
2002: O líder da UNITA, Jonas Savimbi, é morto
em combate. Termina a guerra civil. 
2003: Os Estados Unidos reconhecem Angola. 
2004: A produção de petróleo atinge 1 milhão
de barris por dia. 
2006: Cessar-fogo na província rica em
petróleo de Cabinda é reconhecido pelos
Estados Unidos, UE, Rússia, União Africana.
Cabinda continua a fazer parte de Angola. A
China oferece a Angola biliões de dólares em
empréstimos. 
2008: MPLA ganha com 81 por cento dos votos
na primeira eleição parlamentar desde 1992. A
UNITA obtém 10 por cento. Observadores
estrangeiros questionam a equidade da
votação. 
2009: FMI aprova empréstimo de 1,3 biliões de
dólares.

Angola: horizonte temporal 

que o modelo de desenvolvimento Angolano, 
enquanto produzindo estatísticas impressionantes
para o PIB e investimento, pode estar a confiar 
excessivamente em desenvolvimento trickle-down.
Uma maneira educada de dizer que até agora o 
modelo parece estar a beneficiar principalmente os
mais abastados. Mas os líderes nacionais argumen-
tam que o seu país precisa de ser completamente 
reconstruído, começando com as auto-estradas,
portos e redes ferroviárias. Isso irá facilitar o inves-
timento e a modernização da agricultura, que 
actualmente emprega cerca de seis em cada sete 
angolanos, e assim aumentar o rendimento rural e
ajudar, ao mesmo tempo, a alimentar a população. 

A destruição durante a guerra civil foi tão gene-
ralizada que o país fértil, anteriormente um expor-
tador de alimentos, importa actualmente muitos
dos produtos básicos. “Agora, temos que lutar para
deixar de ser economicamente e socialmente 
dependentes; precisamos de produzir. Vamos con-
tinuar a importar outras coisas, mas dentro de dois
anos, vamos limitar a importação de tudo o que 
podemos produzir aqui ”, disse Paihama. “Para
isso, temos de construir escolas e treinar pessoas.
Temos de abraçar os valores da tecnologia, da demo-
cratização, da inclusão social, integração e partici-
pação popular em todas as fases do processo.” 

A determinação de Angola para esculpir um
novo papel no mundo pode ser também vista na sua
política externa. Intimamente ligados, o governo e

o MPLA parecem ter posto para trás qualquer
animosidade em relação aos seus antigos senhores
coloniais portugueses, ao Ocidente em geral e aos
Estados Unidos, em particular por terem apoiado
e armado o lado perdedor da guerra civil. 

“Costumávamos ter sérios problemas com a
América, mas temos redefinido as nossas relações
e hoje a opinião é completamente diferente”, disse
Paihama, um admirador confesso do ex-Presidente
norte-americano Bill Clinton. “Gradualmente, os
americanos passaram a perceber-nos. E eu não
vou mentir: tem havido um desenvolvimento 
desde que Obama tomou posse. Hoje, a atmosfera 
é muito boa.”

Uma característica marcante da nova Angola é a
presença maciça da China na construção civil e nou-
tras áreas da economia, apoiada por empréstimos de
multi-biliões de dólares a partir de Pequim. Mas
Paihama rejeita sugestões de uma eventual aquisição.
“Precisamos de cooperar com todos”, disse. “Os nos-
sos amigos chineses estão a ajudar, mas estão aqui
para trabalhar e receber os seus salários. Quando os
seus contratos terminarem, eles vão voltar para casa.
Ninguém vai dar ordens aqui a partir da China.”

O embaixador chinês, Zhang Bolun disse que o
seu país está feliz em poder ajudar Angola, agora 
o segundo maior fornecedor de petróleo da China.
Os dois países têm trocado adidos militares, e a
China pode fornecer armas e treino em áreas como
a reconstrução da Marinha angolana.
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Os angolanos estão determinados a traçar o seu próprio caminho – e não em copiar-e-colar, ou
em soluções cookie-cutter. Mas estão atentos ao que os outros países ricos em petróleo têm feito.

Debate

O MODELO ANGOLANO

EMIRADOS
ÁRABES UNIDOS 

NORUEGA NIGÉRIA VENEZUELA 

Comparação: um terço da superfície terrestre;
um quarto da população; sete vezes mais
rico; produz um pouco mais petróleo; as
reservas são metade em termos de tamanho. 

Pode parecer estranho comparar Angola com 
a Noruega, um dos países mais ricos do mundo,
onde os serviços públicos são uma referência
global. Mas a Noruega deu o exemplo de como
maximizar o valor do seu petróleo e gás. Criou 
um fundo de riqueza soberana que alimenta 
um fundo de pensões nacionais, designadas 
a proteger as gerações actuais e futuras e servir
de protecção para o país contra os efeitos de uma
população envelhecida. No final de 2009, o fundo
de pensões ascendia a 2.800.000 milhões 
de coroas norueguesas (cerca de 440 biliões 
de dólares americanos), mais do que o total do PIB
norueguês anual ou aproximadamente 1 por cento
do valor das empresas cotadas em todo o mundo. 

Comparação: lmenos de um décimo da
superfície terrestre; menos de metade da
população; seis vezes mais ricos; produz um
pouco mais petróleo; as reservas são 
sete vezes maiores. 

Os EAU têm colocado muita da sua riqueza
proveniente do petróleo em propriedade e
desenvolvimento de infra-estruturas, pretendendo
tornarem-se um centro mundial de turismo,
viagens aéreas, compras, fabricação ligeira,
transbordo e serviços financeiros. Os investimentos
concluídos ou previstos incluem o maior aeroporto
do mundo, o maior centro comercial e a maior ilha
artificial, para não mencionar o edifício mais alto do
mundo. Um enorme fundo soberano de riqueza foi
criado em 1976, onde o Abu Dhabi Investment
Authority é o principal condutor. A estratégia passa
por diversificar as economias para uma existência
pós-petróleo. Os investimentos imobiliários ficaram
afectados durante a crise.

Comparação: três quartos da superfície terrestre;
quase 10 vezes mais a população; cerca de um
terço da riqueza; produz aproximadamente 
a mesma quantidade de petróleo; as reservas 
são quase três vezes maiores.

Proporcionalmente, o petróleo tem um peso
semelhante nas economias da Nigéria e Angola: 
40 por cento do PIB e 80 por cento das receitas 
do governo na Nigéria; cerca de metade e dois
terços, respectivamente, em Angola. A Nigéria 
está classificada em riqueza do petróleo há mais 
de meio século, mas essa riqueza é diluída por 
uma população muito maior. O país construiu
bastantes infra-estruturas e cresceu rapidamente,
mas também sofreu com a corrupção, má gestão 
e danos ambientais. Algumas indústrias não ligadas
ao petróleo foram desenvolvidas, incluindo 
veículos e têxteis. Muito mais poderia ser feito,
particularmente a nivel do agronegócio.

Comparação: três quartos da superfície terrestre;
aproximadamente o dobro da população; duas
vezes mais rico, produz um pouco mais petróleo;
as reservas são quase 14 vezes maiores.

Outro país que depende fortemente do petróleo, 
que gera cerca de 80 por cento de sua receita 
de exportação e mais da metade das receitas do
governo. Décadas de dólares do petróleo trouxeram
algum desenvolvimento e crescimento económico,
mas falharam em promover suficientemente 
a prosperidade entre os pobres, abrindo assim 
o caminho para um governo populista. Críticos
disseram que a companhia estatal de petróleo,
PDVSA, se tornou ineficiente e onerosa, consumindo
uma percentagem excessiva das receitas do petróleo
nas suas próprias operações. Nos últimos anos, 
a PDVSA falhou em expandir a produção; a produção
em 2009 foi 30 por cento abaixo do pico de 1998,
cerca de 3,5 milhões de barris por dia.

Pró
Tentativas para utilizar as receitas petrolíferas
para financiar programas sociais; a questão é
qual a melhor forma de o fazer.

Contra
Uma lição para Angola de que os interesses
das nações e das empresas estatais de
petróleo não são sempre idênticos. 

Pró
Melhoria da gestão parece estar a dar
resultado: a China vai construir uma refinaria de
8 biliões de dólares.

Contra
Angola deve evitar os conflitos que diminuam
a produção no Delta do Níger: espalhar
riqueza ajuda. 

Pró
Outro exemplo de como usar a riqueza do
petróleo para promover o desenvolvimento,
aproveitando uma localização estratégica.

Contra
Angola não tem a localização central que 
os Emirados Árabes Unidos (EAU) possuem
entre o Oriente e o Ocidente, nem a massa
crítica de riqueza.

Note: Todas as comparações são aproximadas; comparação da riqueza usa o PIB per capita em paridade do poder aquisitivo; comparações do petróleo provenientes da BP Statistical Review of World Energy 2010.

Pró
Excelente exemplo de como usar a riqueza 
do petróleo de forma responsável e prevenir 
o sobreaquecimento da economia.

Contra
Angola precisa de investir agora, para
reconstruir infra-estruturas, criar empregos 
e melhorar a educação. 
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Olhando em redor de Luanda e possivel ver a
Angola do século XXI a nascer, tijolo a tijolo, viga
por viga. Novos blocos de apartamentos e escritó-
rios representam o lado mais próspero da capital em
crescimento, cuja população talvez tenha duplica-
do mais ou menos para 5 milhões num período de
15 anos - a imprecisão é uma consequência natural
da falta de rigor estatístico. No entanto, há muito
mais a acontecer com a nova economia angolana do
que apenas os altos guindastes que se vêem no 
horizonte, ou a riqueza do petróleo que actualmen-
te gera cerca de metade do PIB. 

O boom imobiliário é, em parte, uma conse-
quência das receitas do petróleo e dos biliões de
dólares de investimentos estrangeiros que afluem
para uma economia que cresceu a taxas superio-
res às chinesas durante os vários anos que antece-
deram a recente crise internacional, e que se 
conseguiu retirar da queda momentânea que em
2009 se seguiu. O boom também reflecte a rápi-
da expansão de empresas locais e internacionais
em inúmeros sectores não petrolíferos. 

Nos próximos tempos é improvável que
Angola consiga atrair grandes indústrias tradicio-
nais, como as de produção automóvel. O merca-
do interno é demasiado pequeno, o país está loca-
lizado numa região de baixos salários e a África do

Sul, o único mercado significativo nas proximida-
des, já possui uma indústria automóvel de médio
porte integrada em sistemas de produção global. 

Além do mais, Angola não possui muito do 
capital humano e industrial básico necessário para
apoiar as indústrias de categoria mundial. Mas 
todas as pequenas economias e as que estão em
vias de desenvolvimento devem identificar estra-
tégias e nichos. Para Angola, isto significa avançar
em três grandes frentes: melhorar as infra-estrutu-
ras físicas, humanas e de negócios; sempre que
possível, desenvolver fornecedores locais eficien-
tes; e promover o desenvolvimento de sectores
onde o país possua uma vantagem natural.

Portos e pessoas 
“Hoje, a plataforma logística é muito importante
em qualquer parte do mundo; quanto mais rapi-
damente os bens se movimentarem, menor será o
custo”, disse Leonel da Rocha Pinto, director da
Multiparques, uma empresa líder em logística. 

Os custos portuários e os atrasos são uma quei-
xa comum entre os líderes de negócios em Angola,
e o investimento privado é parte da solução para
tal. Desde que foi criado, há cinco anos, 
o Multiparques investiu cerca de 50 milhões de 
dólares americanos em equipamentos de movi-

mentação de contentores, camiões e um porto seco
de 60 hectares com instalações para contentores
refrigerados e com o único scanner de carga do
país. “Estive recentemente em Hong Kong para
ver o respectivo sistema de registos automáticos de
entrada e saída de contentores, que liga directa-
mente ao sistema de informações fiscais”, disse
Rocha Pinto, ilustrando as oportunidades e os 
desafios que Angola enfrenta. É um país onde 
muitas coisas precisam de ser feitas, mas onde as
mais recentes tecnologias podem ser aplicadas. 

O facto de existir trabalho barato não signifi-
ca que todas as empresas devam ser de trabalho 
intensivo. “Trabalhar com sistemas desactualiza-
dos custa muito mais e cria muitos problemas;
quanto mais tecnologia existir no processo, melhor
para as empresas”, disse Pinto da Rocha. 

Há alguns anos, o imigrante português Sérgio
Cubo estabeleceu a SEMEC, uma empresa de 
desembargo aduaneiro. Actualmente, ele ajuda 
importadores e exportadores a resolver a burocra-
cia ligada à importação/exportação. Os clientes
são principalmente empresas portuguesas, chine-
sas e angolanas importadoras de bebidas, alimen-
tos, materiais de construção e equipamentos.
“Angola sobrevive através das importações; sem
elas o negócio simplesmente parava”. 

Cubo tenta que os contentores estejam fora do
porto em cinco ou seis dias, mas em casos de urgên-
cia, pode resolver isso em 24 horas. “É claro que
há um custo, mas isso é inevitável”, disse ele. Na
Europa, existem situações que simplesmente não se

A nova Angola exige melhores infra-estruturas físicas, humanas e de negócios; fornecedores
locais mais eficientes; e o desenvolvimento de sectores em que o país possua uma vantagem
natural. Está a começar a acontecer.

O projecto Luanda Bay é um projecto exemplar para revitalizar o
desenvolvimento da zona de praias (breachfront) da capital:
área de lazer e do distrito financeiro que se encontra em franco
crescimento. O projecto inclui habitações, estradas e espaços de
negócio e comércio com uma auto-estrada de múltiplas faixas e
jardins. A dragagem efectuada retirou sedimentos poluidores da
baía, que ficou muito degradada durante a guerra civil, e
recuperou grandes porções de terra. O projecto de 15 anos
começou em 2007 e inclui uma estimativa de 2 biliões de
dólares investidos em desenvolvimentos privados para além de
135 milhões de dólares em obras públicas.

Construir o modelo Angolano
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podem resolver, mas aqui tudo pode ser resolvido,
embora envolva um custo.”

Ambos, Rocha Pinto e Sérgio Cubo, consideram os
recursos humanos como sendo a chave para operações
bem-sucedidas. “Angola precisa de colocar recursos na
educação”, disse Pinto da Rocha. “Nós podemos fa-
zer qualquer tipo de investimento que queiramos, mas
se não se investir nas pessoas para operar as máquinas,
então isso é um verdadeiro problema, porque vamos
continuar a depender do trabalho de expatriados, e não
se pode construir um país dessa forma. Para ele a 
“formação da força de trabalho, tem sido o seu 
principal e permanente desafio.” 

Sérgio Cubo, para além da formação, salientou
também as condições de trabalho: “um trabalhador
bem remunerado, que tenha todas as suas necessida-
des satisfeitas é metade da batalha.” As empresas cons-
trutoras das novas auto-estradas, pontes e barragens,
também devem prestar atenção à qualificação do seu
pessoal, disse Nuno Guimarães, presidente para as 
operações angolanas da Conduril. Presente em Angola
há duas décadas, a empresa de construção sediada em
Portugual possui actualmente cerca de 2.000 funcio-
nários. Menos de 10 por cento desses são estrangeiros.
“Esta percentagem está abaixo da média para o nos-
so sector”, disse Guimarães. Alguns angolanos recla-
mam que, em particular, as empresas de construção 
chinesas importam mão-de-obra barata e privam as
pessoas locais do acesso aos empregos. 

Guimarães atribui esta elevada percentagem de
trabalhadores locais à formação contínua em com-
petências, segurança e qualidade. A Academia
Conduril, o seu projecto mais recente projecto, irá
oferecer formação teórica e prática ao sector da
construção. Um passo futuro será a criação de uma
escola similar, aberta ao público geral. A formação
de funcionários também é crítica nos serviços de alta
tecnologia. 

Carlos Brito, director-executivo da operadora
móvel de telefones Movicel, disse estar satisfeito com
o nível de conhecimento do seu pessoal, mas apon-
tou a necessidade de cursos de formação, para 

Building Angola

aumentar, em particular, o número de posições de
nível profissional realizadas por colaboradores 
locais. Por seu lado Miguel Veiga Martins, direc-
tor-executivo da concorrente operadora móvel de
telefones Unitel, sublinhou o papel que as empre-
sas de alta tecnologia podem e devem desempe-
nhar para ajudar a desenvolver as competências 
locais. “Parcerias com as principais universidades
de Angola são boas para nós, pois temos acesso
aos licenciados, e também podem ajudar a elevar
os níveis educacionais gerais.”

Olhando a longo prazo 
Em muitos aspectos, as empresas estão a construir a
nova Angola quase a partir do zero. Tome-se o exem-
plo das seguradoras. “o mercado está apenas a come-
çar, está quase numa fase embrionária”, disse Rui
Campos, director-executivo da companhia de segu-
ros, Global Seguros criada há quatros anos. “É difí-
cil mudar a mentalidade das pessoas; a cultura 
“agora” está a dar lugar a uma visão mais de médio
prazo, e isso cria o hábito de se assegurar contra os
riscos. Mas tal não acontece de um dia para o outro.” 

Tendo optado por uma abordagem flexível, por
uma resposta rápida e uma estrutura baseada em TI,
Campos considera a formação do pessoal como 
sendo algo fundamental. “Os profissionais de segu-
ros competentes não estão disponíveis em Angola,
por isso investimos uma parte significativa do nos-
so orçamento na nossa própria formação.” 

O desenvolvimento de infra-estruturas financei-
ras modernas inclui também planos de pensões
ocupacionais. Parte do desafio é promover uma 
visão mais de longo prazo junto das pessoas que,
durante muitas décadas, lutaram apenas por uma
existência diária, mas Luís Alexandre, director-
executivo da COFRE, acha que a política nacio-
nal do fundo de pensões requer flexibilidade. 

A resposta hoje em Angola passa por combinar
os exemplos perfeitos de negócios de longo prazo
com a ajuda para necessidades do dia-a-dia, tais
como despesas de saúde e pequenos empréstimos.

01 02 03

Augusto da Silva Tomás
Ministro dos Transportes 

No banco do condutor 
Criar uma nova Angola envolve muitas tarefas difíceis,
mas poucas são mais difíceis do que a tarefa de
reconstrução do sistema de transporte nacional,
destruído durante os anos da guerra. O Ministro dos
Transportes, Augusto da Silva Tomás, enumera apenas
alguns dos desafios e as oportunidades que os
mesmos criam. 
Portos: Lobito está a ser desenvolvido como um porto
internacional para servir a África Ocidental. Existe um
projecto em andamento para limpar canais e cais
actualmente bloqueados por navios afundados
durante a guerra – só em Luanda existiam 80
destroços de navios – e existe também planos para
um terminal de águas profundas. 
Caminhos-de-ferro: um importante programa de
modernização está em curso com a ajuda chinesa 
(ver texto principal). Investimentos irão restaurar a
ligação para a Zâmbia, oferecendo uma rota lucrativa
de exportação de minerais desse país. A estratégia
passa por separar a infra-estrutura ferroviária dos
serviços ferroviários.
Transporte aéreo: a TAAG, transportadora aérea
nacional, tem investido bastante na renovação da sua
frota Boeing e está novamente autorizada a voar para
a Europa. Empresas privadas angolanas e estrangeiras
serão convidadas para licitar os contratos de gestão
aeroportuária. 
Metro: estão em andamento estudos para um sistema
de transporte público de massas em Luanda, essencial
para aliviar o congestionamento do tráfego da capital. 
Finanças: uma consideração importante – Angola tem
linhas de crédito dadas pela China, Brasil, Portugal 
e Espanha. Mas é preciso gastar o dinheiro em bens 
e serviços provenientes desses respectivos países. 
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Alguns produtos são oferecidos em parceria com um
banco local. Alexandre sugere que, se as instituições
financeiras de Angola acertarem no novo mercado
dos consumidores emergentes, elas podem ajudar a
mudar a sociedade: “Suponha que um polícia pensa
que a única forma de fazer face às despesas, ou ter a
sua própria casa, é viver de subornos. Bem, se conse-
guirmos mostrar-lhe que com o seu salário ele pode
obter microcrédito – talvez para a esposa poder abrir
um snack-bar – e assim mudar talvez a sua vida, em
breve ter-se-á menos casos de corrupção.”

Fornecedores locais, 
vantagens naturais 
Angola importa demasiado. Em parte é uma conse-
quência do subdesenvolvimento crónico e, por outro
lado, é uma herança da guerra. Hoje em dia, o gover-
no está ansioso para aumentar a produção local sem-
pre que possível. Maior produção local de alimentos
é um objectivo óbvio, tanto para reduzir as importa-
ções e aumentar os rendimentos agrícolas. Outro 
objectivo é a expansão da capacidade de refinação 
local. Actualmente, Angola exporta petróleo bruto e
importa a maior parte da sua gasolina. Outra área
promissora é a de materiais de construção, para os
quais, obviamente, existe uma grande procura. 

Um dos projectos-chave nesta área é o investimen-
to de 294 milhões de dólares na fábrica de cimento
do Lobito, considerado um porto importante que

tem excelentes condições naturais e está localizado
na costa sul de Angola. Lobito está a finalizar 1.290
km do caminho-de-ferro de Benguela, que segue para
leste, até a fronteira da República Democrática do
Congo e, em seguida, desce para a Zâmbia. 

Tanto o porto como o caminho ferroviário 
foram bastante danificados durante a guerra civil,
mas estão a ser trazidos de volta à vida. A China 
estabeleceu um contrato de 89 milhões de dólares
americanos para locomotivas, carruagens de pas -
sageiros e vagões de mercadorias e vai treinar téc-
nicos ferroviários angolanos. 

A reparação do Caminho de Ferro de Benguela e
de outras redes é essencial para colocar novamente
a economia em movimento. Angola, actualmente,
tem duas fontes principais de divisas, petróleo e 
diamantes, mas até à guerra tinha exportações 
substanciais de minério de ferro. Existem também 
depósitos de manganês, ouro, cobre e muitos outros
minerais. Várias matérias-primas agrícolas também
podem ser exportados. 

Existe também um potencial significativo para
a pesca, especialmente na Corrente de Benguela,
rica em plâncton, que percorre a costa oeste de 
África. Angola, Namíbia e África do Sul estão a 
trabalhar juntas para gerir e preservar estas áreas de
pescas, tentando protegê-las do excesso de pesca e
adaptá-las, de uma forma integrada, às alterações
climáticas.

Angola, antigo e novo 

01   O Banco Nacional de Angola, fundado em
1864 por Portugal 

02  Centro de Luanda: crescimento ininterrupto
03  Porto de Luanda: expansão em curso 
04  Hidroeléctrica: auto-suficiente em energia

limpa 
05  Caminhos-de-ferro: renovação por todo 

o país após anos de negligência

• População: 13,1 milhões 
• Taxa de crescimento populacional: 2,06% 
• Média de idade: 18 
• Expectativa de vida ao nascer: 48.5 (f), 44,6 (m) 
• Desnutrição em crianças menores de 5 anos: 27% 
• Mortalidade infantil / 1.000 nascidos vivos: 158 
• HIV/SIDA na população: idade 15-49: 2,1% 
• Alfabetização básica de adultos: 67,4% 
• Utilizadores de Internet: 3,1% 
• Vítimas de minas terrestres: 80.000 
• Área de minas terrestres (km2): 242-1,239
• Rendimento médio (anual, PPP): 1.890 dólares
americanos

- População <1.25 dólares por dia: 54% 
- População <2 dólares por dia: 70% 

• Percentagem do Rendimento (famílias): 
Mais pobres - 10%: 0,6% 
Mais ricos - de 10%: 44,7% 

(Várias fontes; as mais recentes disponíveis desde 2000) 

Um país com um vasta herança de desafios sociais: 
Desenvolvimento equitativo é a resposta. 

04 05

Desafios sociais 
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Angola CEOs

Qual a chave para o sucesso de um dos mais excitantes mercados emergentes do
mundo? Descubra os segredos de alguns dos principais empresários de Angola. 

CEOS DO FUTURO

O Departamento de Estado Norte-Americano iniciou em
2009 o seu relatório “Investment Climate Statement”
sobre Angola indicando que: “Angola oferece tanto
retornos elevados como grandes riscos para os
investidores e exportadores.” Depois, alguns dos desafios
e oportunidades discutidos nesse relatório aparecem
detalhados. Mas o que é preciso para alcançar os altos
retornos e minimizar os riscos? 
O ponto de partida passa pelo conhecimento local.
“Infelizmente, em Angola ainda não temos muita
informação nem Internet, por isso é preciso vir para 
cá e sujar as mãos, adaptar-se ao mercado e perceber
como as coisas funcionam”, diz Teddy de Almeida,
Presidente da Câmara de Comércio Angola-África do
Sul. A próxima coisa, que é particularmente relevante
para os empresários estrangeiros ou angolanos que 
se formaram e trabalharam fora do seu país, é fundir 
o conhecimento local com as competências e práticas
de negócios internacionais. “Algumas empresas
estrangeiras querem trazer os seus próprios hábitos,
sistemas de trabalho e formas de organização, mas
estes nem sempre são compatíveis com o que existe
aqui”, afirma Félix Cipriano Barco de Estilo Rouge, dono
da empresa familiar de mobiliário e produtos têxteis
que se mudou de Portugal para Angola há alguns anos
atrás. “Temos que adaptar as nossas necessidades 
às possibilidades do país, e não vice-versa.”
Um dos maiores desafios de hoje para qualquer
executivo é acostumar-se à lentidão do processo 
de tomada de decisão em Angola. Labirinto de
papelada e uma mentalidade burocrática,
infelizmente, são um legado comum da colonização
portuguesa, como saberá qualquer pessoa que 
já tenha trabalhado no Brasil. O velho provérbio
português para os funcionários públicos “criar
dificuldades para vender soluções” está longe de ser
extinto, apesar de Angola se estar a modernizar 
e a criar leis e sistemas para reduzir essas práticas.
Particularmente agravantes podem ser os atrasos. “Nós
angolanos tendemos a entender isso, mas comunicá-lo 
a um investidor estrangeiro é mais desafiante”, diz Teddy
de Almeida. “Vistos, por exemplo – às vezes, as pessoas
têm que esperar 14 dias ou mais, por isso, se é um
investidor estrangeiro, tem que aprender a ser paciente”. 

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL 

Angola está ansiosa pelas práticas de negócio mais recentes 
e know-how. Muitos dos executivos de topo estudaram no
estrangeiro - Portugal é uma escolha popular - e tiveram em
seguida um período de experiência de trabalho internacional.
Além disso, as empresas em Angola, muitas vezes, importam
competências-chave.

USO DA MELHOR TECNOLOGIA 

Angola quer aderir ao século XXI, e não ao XX. Isto significa utilizar 
a tecnologia mais avançada que esteja disponível, em vez de optar 
pelas tradicionais opções de trabalho intensivo. As empresas modernas
actualmente podem parecer ilhas de alta tecnologia numa economia
subdesenvolvida, mas esta situação está a mudar. O tempo está do lado
delas e, em Angola, o relógio está andar muito rapidamente.

O TRABALHO DURO COMPENSA 

Empresários e executivos de empresas tendem a trabalhar arduamente em
qualquer lugar, e em Angola não é excepção. “Eu dediquei 16 horas por dia
durante muitos meses, quando iniciei a minha empresa”, disse Sérgio Cubo
da SEMEC, enquanto Wang Yuzhi, director geral-adjunto  da empresa de
construção civil Sinohydro, afirma que “o investimento em Angola requer
muito trabalho difícil . ... O governo angolano quer que se construa
rapidamente e com custos baixos.”

PENSE SOCIAL 

As empresas modernas em Angola são centros de
recursos numa sociedade carente. Esses recursos podem
fazer a diferença. Muitos líderes empresariais vêem 
isso como uma responsabilidade inerente, e não de
beneficência. O patrocínio da educação e da formação
técnica ajuda a construir uma sociedade mais rica e
consolida laços com as comunidades locais. Também
reforça a relação de uma empresa com o governo.

CRISE É OPORTUNIDADE 

Algumas empresas fizeram as malas e saíram 
de Angola, quando a recente crise internacional
ocorreu. Provavelmente, a maioria delas estarão 
agora arrependidas, estando a economia a recuperar.
Pergunte a qualquer empresário de sucesso sobre 
os problemas e ele poderá oferecer uma lista longa.
Mas, então, pergunte sobre os seus retornos. O FMI não
acredita que a crise tenha terminado em Angola: No
final de 2009, o FMI aprovou um contrato de crédito 
de 1,3 biliões de dólares, e este ano, mencionou que
“as reformas estão a começar a dar frutos”.

8 Angola
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CARLOS BRITO MOVICEL

Carlos Brito, director-executivo da Movicel, a segunda maior
operadora de telefones móveis de Angola, está extremamente
optimista quanto ao futuro das telecomunicações no país e em
muitos outros mercados emergentes. 
“Andando 10 anos para trás, 75 por cento  dos serviços de telefones móveis eram usados nos chamados
países desenvolvidos e os restantes 25 por cento, nos chamados mercados emergentes”, afirmou Carlos
Brito. “Agora, a proporção inverteu-se, e as estimativas são, de que daqui a mais 10 anos, os países
emergentes vão representar 85 por cento do mercado global. Angola vai certamente continuar a assistir 
a um rápido crescimento no sector das telecomunicações.” 
A Movicel começou por ser uma subsidiária da Angola Telecom, empresa de telecomicações de rede fixa 
e operador de Internet propriedade do Estado angolano, e em 2009 foi 80 por cento privatizada. Agora, 
a empresa opera em todo o país e possui mais de 3 milhões de assinantes. Licenciado em engenharia 
de telecomunicações com formação adicional em gestão empresarial, o português Carlos Brito trabalhou
no seu país de origem, no Brasil, em Moçambique e na Ásia antes de passar a comandar a Movicel. Fazer
negócios em Angola não era fundamentalmente diferente, afirmou ele. “Estou muito confiante sobre 
o progresso contínuo de Angola, e acho que os empresários que têm a visão necessária encontraram aqui
terreno fértil para expandir suas actividades”, afirmou Brito. “Angola oferece grandes possibilidades para
os investidores dos Estados Unidos e de todo o mundo; Angola enfrenta um crescimento explosivo”.

“Os empresários que têm a visão necessária irão
encontrar aqui terreno fértil para expandir suas
actividades. ... Angola oferece grandes possibilidades.”

LEONEL DA ROCHA PINTO MULTIPARQUES

Leonel da Rocha Pinto não é apenas o director-geral da
Multiparques, uma empresa de logística líder. Também dedicou muitos anos a promover os desportos
paraolímpicos. Este ano tornou-se presidente da Confederação Africana de Desporto para Deficientes. 
A história de Leonel da Rocha Pinto é notável. A sua família foi separada tornando-se refugiada rural
durante a guerra civil, e enquanto adolescente puxava o lustro às botas das tropas da África do Sul, 
em troca de comida. Mais tarde, foi promovido a lavar pratos na cantina, e guardava as sobras dos
pratos para ajudar a alimentar a mãe e os dois irmãos mais novos. Daí, passou a ajudar crianças
refugiadas. Finalmente, chegando a Luanda em 1985, Rocha Pinto descobriu que o seu pai tinha sido
morto por uma mina terrestre. Uma posição numa empresa estatal de transporte marítimo levou-o 
a ingressar na NDS, uma companhia de navegação holandesa que se estava a estabelecer em Angola. 
Há cinco anos, fundou a Multiparques. Mas sempre arrranja tempo para os paraolímpicos,
principalmente para ajudar as vítimas de amputadamentos da guerra civil e, em particular, de minas
terrestres que ainda assolam o país; a Campanha Internacional para Banir Minas Terrestres estima 
que o número total de angolanos vítimas de minas terrestres seja cerca de 80.000 e dados de 2008
mostram que há uma média de uma nova vítima por semana. “A maioria das pessoas com quem
trabalhamos são resultados da guerra”, disse Rocha Pinto. "Eles são excluídos da sociedade, por isso,
procuramos mostrar à nação que as pessoas com deficiência não são inúteis. Eles podem fazer
qualquer coisa; podem fazer os outros felizes.”

“As pessoas com quem trabalhamos são produtos da guerra.
São excluídos sociais, por isso nós procuramos mostrar 
à nação que as pessoas com deficiências não são inúteis” 

CEO VERDICT 

Angola 9
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SÉRGIO CUBO 
SEMEC

Trabalho duro e saber aproveitar cada minuto - é esta a receita para o sucesso oferecida por Sérgio
Cubo, director-fundador da SEMEC. Trabalhou no sector da importação/exportação em Portugal, 
de onde é oriundo, antes de optar por melhores perspectivas em Angola. Inicialmente, Sérgio 
Cubo trabalhou com empresas que já existiam, ganhando experiência local tendo, em Janeiro 
de 2009, criado a SEMEC para se concentrar em desembargos aduaneiros, transporte e logística. 
“O que me faz gostar mais de trabalhar em Angola é o facto de existir sempre muito para fazer; 
o lugar é agitado e eu gosto de trabalhar os 60 minutos de cada hora”, disse. «É uma batalha
constante, em todas as áreas. Todos os dias há casos complicados para resolver, mas isso é uma 
das coisas que eu aprecio - resolução de problemas.”
Sérgio Cubo conheceu Angola antes da independência. Agora que ele chama a Angola o país do
futuro. “Eu já disse várias vezes que não vou sair daqui enquanto viver. Este é um lugar onde se 
pode fazer negócios excelentes e rentáveis, e embora possa ser difícil vir para aqui, toda a gente
devia estar a apostar neste país.”

RUI CAMPOS 
GLOBAL SEGUROS

Global Seguros é uma empresa relativamente pequena em termos dos padrões mundiais para as
companhias de seguros, mas cresceu rapidamente desde que foi fundada, em 2005. O actual CEO 
Rui Campos está a tentar basear a sua estratégia nacional na expansão de relações internacionais. 
Em 2009, a empresa facturou um total de prémios de 20,4 milhões de dólares derivados
principalmente de prémios automóveis (39 por cento), acidentes de trabalho (25 por cento),
construção (15 por cento), multi-riscos das empresas (12 por cento) e aviões (5 por cento). 
Isto gerou resseguros de 8,8 milhões de dólares, que foram divididos por entre Munich Mauritius Re,
Mapfre Re (Espanha), África do Re (África do Sul) e SCOR (França). 
“Estas empresas são também uma fonte para o know-how que precisamos, porque somos ainda
principiantes nessa actividade”, disse Campos, um angolano que estudou em Portugal e em França.
Mapfre contribui, em particular, com a formação do pessoal. 
Além de indivíduos e empresas locais angolanas, a Global Seguros possui clientes corporativos
provenientes de Portugal, Brasil e França. No entanto, Campos planeia uma estratégia sectorial 
e não geográfica para alargar as suas ligações internacionais: “A nossa ideia é focarmo-nos 
nas áreas e sectores em que somos especialistas, em vez de nos preocuparmos se a empresa 
é de Portugal ou da China.”
Global Seguros ocupa actualmente o terceiro ou quarto lugar no mercado angolano em termos 
de volume de apólices de seguro, disse Campos. Olhando para o longo prazo, ele quer tornar 
a empresa uma referência no sector local dos seguros pela forma como a empresa lida com o risco,
alcançar um bom equilíbrio entre a oferta de um óptimo ambiente de trabalho e proporcionar 
aos accionistas um retorno satisfatório.

“Este é um lugar onde se pode fazer negócios
excelentes e rentáveis. Toda a gente devia estar a
apostar neste país.”

“A nossa ideia é focarmo-nos nas áreas e sectores em
que somos especialistas, em vez de nos preocuparmos

se a empresa é de Portugal ou da China.”

Rua Frederich Engles, 
92, 10 Andar, Apt. G
Luanda
Tel: (+244) 222 336 190

Crescer 
com Angola

Planear o futuro

www.aldeianova-ao.comwww.aldeianova-ao.com

Rua Frederich Engles, 
92, 10 Andar, Apt. G
Luanda
Tel: (+244) 222 336 190

MIGUEL VEIGA MARTINS UNITEL

Miguel Veiga Martins faz parte do crescente número de
executivos altamente qualificados que estão a ajudar Angola 
a substituir as velhas tecnologias e passar directamente para 
o século XXI implementando uma rede de telefones móveis 
ao nível nacional. Um engenheiro electrónico e de
telecomunicações licenciado pelo prestigiado Instituto Superior
Técnico de Portugal, com uma pós-graduação em engenharia
de redes e tecnologia ISDN, Martins é agora director-geral 
da Unitel, a maior operadora móvel de Angola. 
Com quase 6 milhões de assinantes em cerca de 120 municípios
angolanos, a Unitel reclama 90 por cento de cobertura
telefónica wireless do país e 65 por cento do mercado
angolano de telefones móveis. 
A experiência anterior com a Vodafone em Portugal e em
Inglaterra e com a Cisco Systems, enquanto director de apoio
técnico para o Sul da Europa, foram factores que têm ajudado
Veiga Martins a conquistar este mercado em rápido
crescimento. “Somos uma referência em Angola, não só pelo
nosso tamanho, mas também pelas relações com os nossos
clientes”, disse Veiga Martins, que aponta para o SMS e serviços
de valor acrescentado baseados na Internet para empresas
como áreas de potencial crescimento. Agora, a Unitel está a
procurar adicionar outras ligações e actividades internacionais
para a actual parceria com a Portugal Telecom: “Queremos
trazer mais pessoas com experiência internacional.”

“Somos uma referência 
em Angola. Estamos a
procurar trazer mais
pessoas com experiência
internacional.”
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Juntos 
a criar e inovar

FÉLIX CIPRIANO BARCO ESTILO ROUGE

Há cinco anos, Félix Cipriano Barco convenceu a mãe a mudar o seu negócio familiar 
de mobiliário, Estilo Rouge, de Portugal para Angola, e os amigos acharam que ele era 
louco: “Disseram que não havia nenhuma razão para desistir de tudo em Portugal e ir para
um país africano, particularmente porque Angola estava em paz há tão pouco tempo.” 
Cipriano Barco, um engenheiro civil, visitou Angola pela primeira vez em 2002. “Algo
clicou”, lembrou. “Comecei a estudar o país e a pensar sobre abrir uma subsidiária.” 
Com três décadas de operacão na indústria têxtil em Portugal, a família Barco decidiu 
que Angola era um bom lugar para fazer cortinas e tecidos para mobiliário. 
A concorrência local era muito escassa. À medida que o potencial do país se tornou 
mais claro, utilizaram um parceiro local que possuía bons conhecimentos do mercado 
e tomaram uma decisão ousada: “em vez de manter a sede em Portugal, com uma
subsidiária em Angola, nós fizemos exactamente o contrário.” 
Hoje, estão a planear uma subsidiária para fazer casas pré-fabricadas e a considerar 
a internacionalização. Moçambique ou África do Sul são provavelmente as primeiras
hipóteses, dentro de uns anos, mas isso será apenas o início. “Queremos mostrar que
uma empresa nascida em Angola pode demonstrar profissionalismo e qualidade em
qualquer parte do mundo”, afirma Cipriano Barco. “Daqui a alguns anos, queremos estar
representados em todos os cinco continentes”.

“Queremos mostrar que uma empresa nascida 
em Angola pode demonstrar profissionalismo 
e qualidade em qualquer parte do mundo.”

NUNO GUIMARÃES CONDURIL

Portugal e Angola estão unidos por mais de cinco séculos de história comum, 
a maioria dos quais, muito afectados pela escravidão, pelo colonialismo e por
uma luta amarga pela independência. Mas hoje, essa herança comum está a
ajudar a capacitar jovens profissionais brilhantes como Nuno Guimarães. Cresceu
em Angola com dupla cidadania, estudou engenharia civil na Universidade 
do Minho, em Braga, Portugal, e agora lidera as operações angolanas da
Conduril, uma empresa de construção de origem portuguesa. “Angola é hoje 
o nosso maior mercado em termos de facturação e volume de negócios”.

LUÍS ALEXANDRE
COFRE (CPPPN)

Hoje, um fundo de pensões da polícia; amanhã uma grande instituição
financeira com ligações internacionais. Este é o sonho - e a estratégia - de Luís
Alexandre, eleito presidente do COFRE de Previdência do Pessoal da Polícia
Nacional, em 2007. Ele conseguiu aumentar o número de membros para 92.000
e agora procura ligações com uma ou mais instituições internacionais.
“Queremos parceiros que acrescentem valor, que tragam desenvolvimento para
o país”, disse ele. “Demasiados investidores olham apenas para um lucro fácil;
queremos know-how, inovação, uma abordagem séria e, claro, dinheiro para
investir.”

“Queremos parceiros que acrescentem valor, que tragam desenvolvimento…
Demasiados investidores olham apenas para o lucro fácil.”

A herança comum 
luso-angolana cria uma 
nova geração de profissionais 
e empresários. 
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Grandes projectos para aumentar o valor
do petróleo e as exportações 

Petróleo

O DESAFIO de Angola é aumentar o valor acres-
centado local e certificar-se que as receitas do pe-
tróleo são gastas de forma ajuizada para desenvol-
ver o resto da economia, por exemplo, financian-
do novas infra-estruturas. Dois grandes projectos
estão em discussão, o primeiro é de a refinaria em
Lobito, no litoral sul de Luanda. Uma refinaria já
existente fornece cerca de um terço das necessida-
des de combustíveis do país, que totalizam 120 mil
BOPD (barris por dia); o restante é importado. 

Com uma capacidade projectada de 200 mil
BOPD, a refinaria de Lobito eliminaria as impor-
tações e deixaria um excedente para exportação. O
gigante de engenharia norte-americano KBR foi
contratado em 2008 para desenhar um projecto 
estimado em 6,4 biliões de dólares. Da mesma 
forma, uma equipa internacional foi contratada em
2005 para desenhar uma fábrica de armazenagem
e liquefação de gás natural capaz de produzir 
5 milhões de toneladas métricas por ano, de perto
do Soyo, no norte de Angola, abastecido funda-
mentalmente a partir de campos offshore.
Actualmente, o país desperdica o seu gás, perden-
do dinheiro no processo. Os Estados Unidos são 
o cliente-alvo para as exportações de gás. 

Ambos os projectos têm vindo a ser alvo de 
discussão há vários anos. Agora, o ministro do
Petróleo José Maria Botelho de Vasconcelos está con-
fiante de que eles irão avançar. “Neste momento, as

O petróleo faz mover Angola. O petróleo gera cerca de metade do PIB do país e mais de 96 por cento das suas receitas de exportação,
contribuindo com cerca de dois terços das receitas do governo, de acordo com estimativas do FMI. Mas enquanto o petróleo é tão
importante, ele tem pouco efeito multiplicador - praticamente todo o petróleo é exportado em bruto, e ainda não gerou um
crescimento significativo de indústrias de suporte na cadeia de abastecimento. 

José Maria Botelho 
de Vasconcelos
Ministro do Petróleo 

Como pode a riqueza petrolífera de Angola ajudar a
promover o desenvolvimento? 
O dinheiro do petróleo está a pagar a reconstrução das
nossas infra-estruturas - estradas, pontes, novos projetos
residenciais, centrais eléctricas e assim por diante. Se
conseguirmos aumentar a receita, Angola poderá dar um
grande salto; podemos tornar-nos auto-suficientes em
alimentos e melhorar o nível da educação e da qualidade
de vida dos nossos cidadãos.

O governo também está interessado na produção de
biocombustíveis...
Temos um projecto para produzir etanol de 
cana-de-açúcar, mas também estamos a equacionar
produzir biodiesel. Temos terra bastante fértil em 
Angola, e alguma que não é tão boa. É ai que estamos
a equacionar produzir biodiesel.

P&R

condições foram criadas para que possam ser cons-
truídos. ... Acho que vamos começar a ver progres-
sos este ano”, disse. Angola é cada vez mais um 
produtor de petróleo importante, com uma média de
2.01 milhões de BOPD em 2008, de acordo com a
Energy Information Administration (EIA) dos
Estados Unidos. A produção caiu para 1.82 milhões
de BOPD em 2009, mas a produção da Nigéria caiu
ainda mais, tornando Angola o maior produtor de
petróleo sub-saariano. Os Estados Unidos e a China
são os principais clientes, adquirindo 31 por cento e
29 por cento, respectivamente, do total das exporta-
ções de petróleo no primeiro semestre de 2009, segun-
do a EIA. Todas as empresas estrangeiras de petróleo
têm que estabelecer parcerias com a empresa estatal
Sonangol. As empresas petrolíferas internacionais que
operam em Angola incluem a BP, Chevron, Total,
Exxon Mobil, Eni, Sinopec e CNOOC.
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Trata-se de uma mistura de capitalismo e socialismo? 
Bem, eu sou um liberal keynesiano, e os aspectos
socialistas do projecto não são tão importantes. Este não é
o espírito do kibbutz, as aldeias possuem um centro de
logística com várias fábricas pequenas, e queremos manter
a coesão social, tendo para tal as famílias a venderem lá os
seus produtos, mas não são obrigados a fazê-lo. 

Será que estes projectos irão levar Angola de volta às suas
raízes agrícolas? 
Algumas pessoas - incluindo muitas ONGs estrangeiras -
parecem ter um interesse ideológico para manter a
agricultura tradicional africana. Bem, a agricultura
tradicional africana poderá ter tido muitos aspectos
culturais interessantes, mas foi um desastre. A prova disso é
que ela manteve os africanos pobres durante milhares de
anos. Significava queimar; inexistência de direitos de
propriedade - tudo o que impede a modernização. 

Como se deve desenvolver Angola? 
Devemos dedicar talvez dois terços do nosso território para
reservas naturais e tentar promover o crescimento de
pequenas cidades rurais rodeadas por terrenos férteis,
como acontece nos Estados Unidos e Europa. O petróleo
não irá durar mais de 20 ou 30 anos.

P&R

Um grande projecto patrocinado pelo governo é a
chamada Aldeia Nova. O objectivo passa por colocar
milhares de pequenos agricultores em novas comu-
nidades com serviços chave, por exemplo, escolas e 
pequenas fábricas, para processarem a sua produção. 

Na década de 1950 e 60, Portugal criou cerca de
30 colónias agrícolas em todo o país que 
estavam a ser habitadas por colonos portugueses.
Com a independência e com a guerra civil, estas 
comunidades foram abandonadas e ficaram cober-
tas pela vegetação. Agora, o objectivo é limpá-las e
ver que tipo de infra-estrutura pode ser aí utilizada. 

Este ano, um projecto chamado Quiminha rece-
beu cerca de 200 milhões de dolares em financiamen-
to internacional para colocar 310 famílias em lotes de
6 hectares, cada um com uma casa de 100 metros
quadrados, com água canalizada e esgotos, para além
de 64 quintas particulares de 50 hectares cada. Os
candidatos para os projectos da Aldeia Nova são 

escolhidos através de um processo de selecção anual. 
Ex-soldados – independentemente do lado por

que lutaram – recebem pelo menos 30 por cento dos
lugares. Alguns projectos têm como objectivo a 
produção em grande escala, por exemplo, da cana-
-de-açúcar. “Queremos envolver o investimento pri-
vado”, refere o economista José Cerqueira, director
da Aldeia Nova. A ideia é deixar talvez 50 por cen-
to da área disponível para os investidores privados
poderem plantar, com apoio técnico da Aldeia Nova
– que por sua vez, recebe know-how do Instituto
Agronómico de Campinas, Brasil e da Universidade
Técnica de Lisboa. A cana-de-açúcar pode ser a
matéria-prima para biocombustíveis e para a pro-
dução de bioeletricidade, com empresas privadas a
fornecer as infra-estruturas de processamento. “Os
projectos da Aldeia Nova não vão resolver todas as
questões do desenvolvimento rural, mas podem dar
um contributo importante”, afirma Cerqueira.

Um novo modelo Angolano 
Agricultura

A guerra civil foi uma tragédia para a
agricultura angolana. Antes da guerra, 
o país auto-alimentava-se e tinha exportações
valiosas. Hoje, embora a maioria dos
angolanos continuem a trabalhar na terra, 
a comida é importada. Todos, do governo em
diante, entendem que dar o pontapé de saída
para o sector agrícola de Angola é crucial para
o futuro da nação. A questão é como se dará.

José Cerqueira
Aldeia Nova
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