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GEM ANGOLA 2008 INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

O Relatório GEM Angola 2008 resulta do trabalho de uma parceria entre o Centro de Estudos e 
Investigação Científica da Universidade Católica Angolana e a Sociedade Portuguesa de Inovação, 
que conta com o apoio do Banco de Fomento de Angola. 

http://www.ucan.edu

O Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC) foi criado em 2002, 
como parte integrante da Universidade Católica de Angola (UCAN). O 
CEIC é um centro de investigação e prestação de serviços, sem fins 
lucrativos, que tem como objectivos:

• Fomentar a investigação científica fundamental e aplicada;
• Incentivar a investigação económica, social e cultural, procurando 
articulá-la com uma visão pluridisciplinar;
• Apoiar o desenvolvimento das capacidades de investigação dos 
seus membros e do corpo docente da UCAN;
• Elaborar estudos e prestar consultadoria a instituições públicas e 
privadas, nacionais e estrangeiras.

Os membros do CEIC incluem docentes da UCAN, assim como docentes 
e investigadores de instituições académicas e de investigação, nacionais 
ou estrangeiros, com trabalho relevante sobre a realidade africana, em 
geral, e angolana, em particular. 

O CEIC encontra-se organizado em diversos Núcleos de Pesquisa, 
incluindo o NEMAC (Núcleo de Estudos Macroeconómicos), o NEBEP 
(Núcleo de Estudos Básicos de Economia Privada), o NEP (Núcleo de 
Estudos sobre a Pobreza), o NEARN (Núcleo de Estudos do Ambiente e 
Recursos Naturais), o NEHIST (Núcleo de Estudos de Cultura e História) 
e o NERAC (Núcleo de Estudos sobre a Relação África-China).

O CEIC dispõe ainda de um Núcleo de Conferências, Palestras e 
Publicações, assim como de um Núcleo Administrativo.

Recentemente, o CEIC iniciou um programa de parceria de 3 anos com 
o Chr. Michelsen Institute (CMI) da Noruega. Este programa inclui 17 
projectos nas seguintes áreas:

• Desenvolvimento de Competências para a Investigação e Ensino; 
• Desenvolvimento de Competências para Assuntos Administrativos; 
• Paz e Democratização;
• Gestão de Finanças Públicas;
• Investimento e Sector Privado.
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www.spi.pt

A Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) é uma consultora centrada na Gestão 
do Conhecimento, que oferece aos seus clientes serviços diversificados que 
promovem o pensamento inovador e apoiam a internacionalização das suas 
actividades.

A SPI tem como missão a gestão de projectos que fomentem a inovação e 
promovam a internacionalização, recorrendo, sempre que conveniente, à criação 
de parcerias estratégicas. Desde a sua criação, em 1997, a SPI estabeleceu-
se como uma parte integrante de redes nacionais e internacionais na área da 
inovação, tornando-se rapidamente num promotor privilegiado de ligações entre 
empresas, instituições do sistema científico e tecnológico, organizações nacionais 
públicas e privadas e instituições internacionais. 

O crescimento protagonizado pela SPI tem contribuído para aumentar a sua 
experiência internacional e a capacidade para desenvolver e coordenar projectos 
em diferentes áreas do saber e em vários pontos do globo. 

Contando com uma equipa de mais de 60 colaboradores permanentes, a empresa 
deu início ao seu processo de internacionalização em 1999. Actualmente, para 
além dos escritórios em Portugal (Porto, Lisboa, Coimbra), a SPI está ainda 
presente na China (Pequim), Espanha (Santiago de Compostela) e Estados 
Unidos da América (Califórnia e Washington D.C.). Com uma intensa actividade 
também a nível europeu, a SPI tem uma representação directa em Bruxelas, 
através da rede EBN (European Business Network). 
Em 2008, a SPI iniciou diversas actividades em Angola, em colaboração com 
o Grupo Invista, destacando-se os projectos desenvolvidos para o Ministério do 
Urbanismo e Habitação.

Nos domínios ligados ao empreendedorismo, a SPI coordenou a realização de 
três estudos GEM realizados em Portugal, nos anos de 2001, 2004 e 2007. 
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www.bfa.ao

O Banco de Fomento de Angola (BFA) é o maior banco privado angolano, prestando 
serviços a mais de meio milhão de clientes através das suas 106 Agências, Postos, 
Centros de Empresas e Centros de Investimento. O BFA (anteriormente designado 
por BFE – Banco de Fomento Exterior) foi criado em 1990, com a abertura do 
primeiro escritório de representação em Luanda. Em 1996, o então BFE foi 
adquirido pelo Banco Português de Investimento (BPI).

Nos últimos anos, o BFA tem protagonizado uma rápida expansão. A sua rede 
comercial aumentou de 23 pontos de venda em 2003, para 74 em 2006 e para 106 
em 2008. Destes pontos de venda, 61 encontram-se na capital, Luanda, sendo 
que os restantes 45 se encontram distribuídos por várias províncias angolanas. Os 
106 pontos de venda incluem, para além das 94 Agências e Postos, 8 Centros de 
Empresas e 4 Centros de Investimento.

O BFA conta com uma equipa dinâmica e altamente qualificada, tendo crescido de 
400 colaboradores, em 2003, para 700 em 2005, e para mais de 1500 colaboradores 
em 2008.

A carteira de clientes do BFA também conheceu um crescimento significativo, de 
130.000 em 2003, para 300.000 em 2006. Em 2008, o BFA contava já com mais de 
500.000 clientes. Mais de 42.000 clientes utilizam o BFA Net, o portal de internet 
do Banco, para administrar as suas finanças. 

O BFA dispõe de uma vasta rede de distribuição com diversos canais, detendo 
uma quota de mercado de 40% nos cartões Multicaixa, de 41% em TPA (Terminais 
de Pagamento Automático), e de 27% em ATM (Caixas Automáticas).

O BFA criou um Fundo de Desenvolvimento Social com o objectivo de fazer a 
diferença junto da comunidade. Entre 2004 e 2008, o Banco reservou 5% dos seus 
lucros para alimentar este projecto, o que resultou em investimentos de mais de 15 
milhões de dólares em diversos projectos de solidariedade social e educação. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO

O empreendedorismo encontra-se no centro da política económica e industrial, abrangendo, quer 
a criação de novos negócios, quer o desenvolvimento de novas oportunidades em organizações 
já existentes. 

A economia angolana tem-se caracterizado por um elevado desenvolvimento ao longo de anos 
consecutivos, com um aumento real do PIB de mais de 15% por ano desde 2004. Este crescimento 
tem sido, em grande parte, impulsionado pelo sector petrolífero. No entanto, apesar dos assinaláveis 
progressos que tem protagonizado, Angola tem ainda grande parte das suas infra-estruturas 
destruídas ou por desenvolver. 

Actualmente estão a ser implementadas diversas reformas em Angola, tanto a nível regional como 
a nível nacional, visando a melhoria das condições existentes e o impulso do sector privado no 
País. 

Neste contexto, o empreendedorismo, em particular, é reconhecido como um factor crítico para o 
desenvolvimento contínuo de Angola, uma vez que os empreendedores fomentam a inovação e a 
competitividade, operando como catalisadores das mudanças estruturais na economia e impelindo 
as empresas a melhorar a sua produtividade. Assim, assume-se como essencial estimular a 
actividade empreendedora da população angolana, de modo a permitir o crescimento de negócios 
novos e inovadores, contribuindo assim para reduzir a dependência do País relativamente ao 
petróleo e mantendo as mais elevadas taxas de crescimento a nível mundial. 

O projecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM - www.gemconsortium.org) é o maior estudo de 
empreendedorismo realizado em todo o mundo. Tem como objectivo analisar a relação entre o nível 
de empreendedorismo e o nível de crescimento económico em vários países e, simultaneamente, 
determinar as condições que fomentam e travam as dinâmicas empreendedoras em cada país. 
Iniciado em 1999, com 10 países (numa iniciativa conjunta do Babson College – EUA, e da London 
Business School – Reino Unido), este projecto tem vindo a expandir-se, contando, em 2008, com 
43 países, incluindo Angola, que participa pela primeira vez.

O GEM Angola 2008 incluiu a recolha de dados de 4 fontes:

• Sondagem à População Adulta, junto de 1.500 indivíduos (com idades entre 18 e 64 
anos), residentes em Angola, utilizando um questionário padronizado para todos os países 
participantes no GEM. A sondagem foi realizada pelo Centro de Pesquisas, Sondagens e 
Estudos de Opinião (CENSOP), sob a orientação do Dr. Bernardo Vieira1;

• Sondagem a Especialistas ligados ao empreendedorismo em Angola, incluindo líderes do 
sistema financeiro, funcionários do governo e empreendedores de renome. Em Angola, foram 
realizadas 23 entrevistas;

• Indicadores relacionados com aspectos macroeconómicos do empreendedorismo, recolhidos 
de fontes internacionais, tais como o relatório Doing Business 2009 do Banco Mundial, o 
Global Competitiveness Report do Fórum Económico Mundial e relatórios do Fundo Monetário 
Internacional (FMI);

1 Mais informação acerca do CENSOP pode ser obtida em www.ucan.edu/Ficheiros_aspx/censop.aspx
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• Relatório Executivo GEM 2008, utilizado para estabelecer comparações com outros países 
GEM 2008. 

O índice principal do GEM, a taxa de Actividade Empreendedora Early-Stage (TEA), mede a 
proporção de indivíduos adultos envolvidos quer num negócio em fase nascente (negócio que 
proporcionou remuneração salarial por um período não superior a 3 meses), quer na gestão de um 
novo negócio (negócio que proporcionou remuneração salarial por um período de 3 a 42 meses). 

As entrevistas realizadas a especialistas ligados ao empreendedorismo em Angola foram conduzidas 
com base em 9 factores associados à actividade empreendedora. Estes factores, designados como 
condições estruturais do empreendedorismo, são: 

1. Apoio Financeiro 
2. Políticas Governamentais 
3. Programas Governamentais 
4. Educação e Formação
5. Transferência de Investigação e Desenvolvimento (I&D)
6. Infra-estrutura Comercial e Profissional
7. Abertura do Mercado/Barreiras à Entrada
8. Acesso a Infra-estruturas Físicas
9. Normas Sociais e Culturais

O estudo GEM Angola pode ser visto como uma avaliação de referência do empreendedorismo no 
País, na medida em que destaca o nível, as características e os principais factores impulsionadores 
do empreendedorismo em Angola, incluindo contributos directos ao nível da elaboração de políticas 
nesta área. 

De forma geral, o GEM 2008 utiliza a tipologia de desenvolvimento competitivo de Michael Porter, 
assumindo a existência de economias ora guiadas por factores de produção, ora orientadas para 
a eficiência e/ou para a inovação. Angola foi identificada como sendo uma economia orientada por 
factores de produção, categoria onde se integram os países caracterizados pelo facto de as suas 
principais fontes de vantagens competitivas e exportações serem os recursos naturais e onde são 
produzidos essencialmente bens de consumo ou produtos relativamente simples, frequentemente 
concebidos noutros países.

As principais conclusões do trabalho desenvolvido no âmbito do GEM Angola 2008 reflectem dois 
níveis de análise: o nível e características da actividade empreendedora em Angola e as condições 
estruturais do empreendedorismo no País.

NÍVEL E CARACTERÍSTICAS DA ACTIVIDADE EMPREENDEDORA EM ANGOLA  

No que concerne ao nível e características da actividade empreendedora em Angola, os resultados 
do estudo GEM Angola 2008 são maioritariamente oriundos da Sondagem à População Adulta:

• Em 2008, a taxa TEA em Angola foi de 22,7%, o que significa que quase 23 adultos em cada 
100 estiveram envolvidos em start-ups. A taxa TEA angolana é a quarta mais alta dos 43 países 
GEM 2008, ficando acima do dobro da média destes países (10,5%) e significativamente acima 
da taxa registada pelos restantes países africanos participantes neste estudo: Egipto (13,1%) 
e África do Sul (7,8%).
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• A média da taxa TEA das 8 economias orientadas por factores de produção identificadas no 
GEM 2008 (Angola, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Colômbia, Equador, Egipto, Índia e Irão) é 
de 17,1%, revelando-se mais baixa do que a taxa angolana (22,7%).

• Angola tem cerca de 4,7 vezes mais empreendedores de negócios nascentes (que 
proporcionaram remuneração salarial por um período não superior a 3 meses) do que donos de 
novos negócios (que proporcionaram remuneração salarial por um período de 3 a 42 meses). 
Estes dados tornam Angola o país GEM 2008 com a maior diferença relativa entre os dois tipos 
de actividade empreendedora early-stage.

• Em Angola, cerca de um quarto (25,2%) da população adulta do sexo feminino está envolvida 
em actividades empreendedoras early-stage. No caso dos homens, esta proporção desce para 
um quinto (20,3%). Nenhum outro país GEM 2008 tem maior proporção de empreendedores 
do sexo feminino do que do sexo masculino.  

• Aproximadamente metade das mulheres (50,7%) e dos homens (53,2%) adultos em Angola 
crê reunir os conhecimentos/competências necessários para iniciar um negócio. 

• A necessidade é o factor que motiva cerca de metade da actividade empreendedora em 
Angola (constituindo 47% da TEA). Adicionalmente, 25% dos adultos angolanos estão 
envolvidos numa actividade empreendedora motivados pela oportunidade de aumentar o seu 
rendimento. Para 12% dos empreendedores a principal motivação prende-se com a procura 
de independência enquanto para os restantes 16% o motivo central surge ligado a um misto de 
factores de oportunidade e não-oportunidade.

• Somente 9% dos empreendedores early-stage em Angola são de opinião que os seus 
produtos e serviços são considerados novos ou desconhecidos pela totalidade dos seus 
clientes. Esta percentagem é ligeiramente inferior à média das economias orientadas por 
factores de produção (12,8%). Por outro lado, em Angola uma maior proporção (22,8%) de 
empreendedores early-stage  acha que os seus produtos e serviços são encarados como tendo 
algum grau de novidade aos olhos do consumidor. Esta percentagem é superior à registada na 
média das economias orientadas por factores de produção (19,5%). 

• Em Angola, 6,7% dos empreendedores early-stage acreditam não existirem outros negócios 
que proporcionem produtos ou serviços semelhantes aos seus, 38% consideram que existem 
poucos outros negócios a oferecer produtos e serviços semelhantes e 55,3% são de opinião 
que vários outros negócios oferecem produtos ou serviços semelhantes aos seus.

• Quase um terço (30,8%) dos empreendedores early-stage angolanos indicou estar a usar 
as tecnologias e procedimentos mais recentes (definidos como estando disponíveis há menos 
de 1 ano), o que coloca Angola na segunda posição mais alta entre os países GEM 2008, no 
que diz respeito a este indicador. Por outro lado, no que concerne à utilização de tecnologias 
e procedimentos novos (disponíveis há mais de 1 e menos de 5 anos), Angola regista uma 
taxa consideravelmente mais baixa, correspondente a 12,3% face à média das economias 
orientadas por factores de produção, (com um valor equivalente a 20,4%). 

• Mais de metade (56,5%) dos negócios angolanos integrados no tipo de actividade 
empreendedora early-stage não tem clientes fora do País. Quase 35% dos empreendedores 
em Angola têm até um quarto dos seus clientes no exterior enquanto somente cerca de 9% têm 
mais de um quarto dos clientes fora do mercado angolano. 
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• Em Angola, 19,4% dos adultos encerraram o seu negócio nos 12 meses anteriores à conclusão 
da sondagem GEM. Trata-se da taxa mais elevada entre todos os países GEM 2008, sendo 
substancialmente mais alta do que a da média dos países com economias orientadas por 
factores de produção (6,2%).

CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO EMPREENDEDORISMO EM ANGOLA

No que se refere às condições estruturais do empreendedorismo no País, os resultados do estudo 
GEM Angola 2008 têm como principal fonte a Sondagem a Especialistas e contemplam os 9 
factores analisados através de uma escala de Likert com 5 graus (variando entre insuficiente, -2, e 
suficiente, +2). Uma vez que os dados das Sondagens a Especialistas de outros países estavam 
disponíveis, foi ainda possível estabelecer algumas comparações com outras economias orientadas 
por factores de produção.

Apoio Financeiro: Em termos gerais, os especialistas contactados consideram que o apoio 
financeiro aos empreendedores é parcialmente insuficiente. Relativamente a outras economias 
orientadas por factores de produção, há uma percepção de que os fundos de amortização de 
dívida, os fundos disponibilizados por indivíduos a título privado, os fundos de capital de risco e o 
capital de Ofertas Públicas Iniciais (IPO) são as formas mais insuficientes de apoio financeiro em 
Angola. No entanto, os peritos em Angola revelaram uma opinião mais positiva acerca dos subsídios 
governamentais, em comparação com outras economias orientadas por factores de produção. 

Políticas Governamentais: A avaliação das políticas governamentais em Angola é, no geral, mais 
positiva do que noutras economias orientadas por factores de produção, particularmente no que diz 
respeito ao grau em que estas políticas favorecem os novos negócios e ao carácter de prioridade 
que o governo atribui ao empreendedorismo. No entanto, os peritos são de opinião que a burocracia, 
as regulamentações e os requisitos de licenciamento são excessivamente difíceis em Angola.

Programas Governamentais: A percepção geral dos peritos é de que o apoio ao empreendedorismo 
através de programas empresariais em Angola é parcialmente insuficiente. Por exemplo, o apoio 
fornecido pelos parques de ciência e incubadoras de empresas a negócios novos e em crescimento 
é avaliado de forma substancialmente inferior ao que ocorre na média das restantes economias 
orientadas por factores de produção.

Educação e Formação: Em termos gerais, o sistema de educação e formação em Angola é visto 
como proporcionando um apoio parcialmente insuficiente ao empreendedorismo. Em comparação 
com as restantes economias orientadas por factores de produção e com as economias orientadas 
para a eficiência e para a inovação, a percepção dos especialistas acerca deste aspecto é mais 
negativa. 

Transferência de Investigação e Desenvolvimento (I&D): O nível de suficiência de todos os 
aspectos ligados à transferência de I&D é avaliado com pontuações mais baixas do que nas 
restantes economias orientadas por factores de produção e nas economias orientadas para a 
eficiência e para a inovação. Existe apenas uma excepção: o nível em que as empresas novas e em 
crescimento angolanas podem suportar financeiramente a aquisição da tecnologia mais recente. 

Infra-estrutura Comercial e Profissional: O apoio prestado pela infra-estrutura comercial e 
profissional aos empreendedores em Angola é avaliado como sendo pior, em média, do que nas 
restantes economias orientadas por factores de produção. Esta diferença é acentuada quando se 
abordam dois pontos: por um lado, o nível em que as empresas novas e em crescimento conseguem 
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ter acesso a bons serviços jurídicos e contabilísticos; por outro lado, quando se analisa a facilidade 
que estas mesmas empresas apresentam na aquisição de bons fornecedores de serviços e 
consultores de apoio às suas actividades. 

Abertura do Mercado/Barreiras à Entrada: Existem diferenças consideráveis nas opiniões sobre 
os diversos aspectos incluídos nesta condição estrutural. Por exemplo, é percepcionada uma 
mudança substancial, de ano para ano, nos mercados de bens de consumo e serviços, assim como 
nos mercados business-to-business, reflectindo a abertura destes mercados a novos concorrentes. 
Este resultado indica que, o facto da economia angolana sofrer rápidas mudanças contribui para que 
se criem nichos de mercado para empresas novas e em crescimento. No entanto, os especialistas 
atribuem uma pontuação inferior à média das restantes economias orientadas por factores 
de produção no que concerne quer ao nível em que estas empresas podem ser injustamente 
bloqueadas por parte das empresas estabelecidas, quer ao grau em que a legislação anti-trust é 
aplicada por parte das autoridades.

Acesso a Infra-estruturas Físicas: Todos os aspectos relacionados com o acesso a infra-
estruturas físicas são avaliados como sendo substancialmente menos suficientes em Angola do 
que na média das restantes economias orientadas por factores de produção. Isto demonstra que 
a opinião generalizada dos peritos vai no sentido de que as actuais infra-estruturas físicas não 
apoiam suficientemente os negócios novos e em crescimento. Esta percepção vem reforçar a 
expectativa de que o impacto dos investimentos actuais do governo angolano em infra-estruturas 
seja positivo.

Normas Sociais e Culturais: A cultura nacional em Angola é vista como encorajadora do 
empreendedorismo em maior grau do que noutras economias orientadas por factores de produção. 
Quando se compara Angola com as economias orientadas para a eficiência e para a inovação, 
verifica-se também esta tendência em quase todos os aspectos. A única excepção está relacionada 
com a ênfase que a cultura nacional coloca na responsabilidade do indivíduo (em detrimento do 
colectivo) na gestão da sua vida, verificando-se que os peritos auscultados nesta sondagem avaliam 
este factor de forma menos positiva do que os especialistas de outros grupos de países. 

Adicionalmente, de acordo com os peritos, as normas culturais nacionais em Angola proporcionam 
boas oportunidades para o empreendedorismo e para a criação de novas empresas, o que se 
traduz num valor superior ao registado na média dos outros países. Neste contexto, a leitura da 
imagem social dos empreendedores em Angola é mista, parecendo por vezes contraditória: por 
um lado, relativamente às médias registadas noutros países, os empreendedores em Angola têm 
um elevado estatuto e são respeitados, sendo a criação de novos negócios vista como um modo 
apropriado para enriquecer; no entanto, o grau em que os empreendedores são vistos como sendo 
indivíduos competentes e detentores de recursos, é inferior em Angola, comparativamente à média 
das restantes economias orientadas por factores de produção e a outros grupos de países.
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1. INTRODUÇÃO AO RELATÓRIO GEM ANGOLA 2008

O projecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM - www.gemconsortium.org), o maior estudo de 
empreendedorismo realizado em todo o mundo, tem como objectivo analisar a relação entre o 
nível de empreendedorismo e o nível de crescimento económico, determinando as condições que 
estimulam e travam as dinâmicas empreendedoras em cada país. 

O primeiro estudo GEM foi realizado com 10 países, em 1999, como iniciativa conjunta do Babson 
College (Estados Unidos da América) e da London Business School (Reino Unido). Em 2004, a 
London Business School e o Babson College transferiram o capital intelectual do GEM para a 
Global Entrepreneurship Research Association (GERA), uma organização sem fins lucrativos 
gerida por representantes das equipas nacionais, das duas instituições fundadoras e de instituições 
patrocinadoras da iniciativa. 

O GEM 2008 conta com a colaboração de 43 países, incluindo Angola, que participa pela primeira 
vez.

Em termos gerais, o GEM define empreendedorismo como “qualquer tentativa de criação de um 
novo negócio ou nova iniciativa, tal como emprego próprio, uma nova organização empresarial ou a 
expansão de um negócio existente, por parte de um indivíduo, de uma equipa de indivíduos, ou de 
negócios estabelecidos”.

RELEVÂNCIA DO GEM ANGOLA 2008

A economia angolana tem-se caracterizado por um elevado desenvolvimento – desde 2004, o 
aumento real do PIB é de mais de 15% ao ano. Este crescimento tem sido impulsionado sobretudo 
pelo sector petrolífero. No entanto, apesar dos assinaláveis progressos que tem protagonizado, 
Angola tem ainda grande parte das suas infra-estruturas destruídas ou subdesenvolvidas. 

Actualmente em Angola estão a ser implementadas diversas reformas, tanto a nível regional como a 
nível nacional. Muitas destas reformas têm como objectivo proporcionar condições para que o sector 
privado se possa expandir no País. Neste contexto, o desenvolvimento do empreendedorismo, em 
particular, é reconhecido como um factor crítico para o crescimento contínuo de Angola, na medida 
em que os empreendedores fomentam a inovação e a competitividade, operando como catalisadores 
das mudanças estruturais na economia e impelindo as empresas a aumentar a sua produtividade. 
Por este motivo, assume-se como fundamental estimular a actividade empreendedora da população 
angolana, de modo a permitir o crescimento de negócios novos e inovadores, contribuindo para 
reduzir a dependência do País relativamente ao petróleo e mantendo as mais elevadas taxas de 
crescimento a nível mundial. Os benefícios associados ao empreendedorismo são claros: a criação 
de novos negócios e o investimento na economia, a criação de novos empregos, a promoção da 
competitividade e o desenvolvimento ferramentas de negócio inovadoras. Neste enquadramento, 
o empreendedorismo apresenta-se como um importante motor do emprego e do crescimento 
económico e uma componente-chave numa economia de mercado globalizada e competitiva. 

O estudo GEM Angola pode ser visto como uma avaliação de referência do empreendedorismo no 
País. Este estudo destaca o nível, as características e os principais factores impulsionadores do 
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empreendedorismo em Angola, incluindo contributos directos ao nível da elaboração de políticas 
nesta área.

FASES DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Neste décimo ano de realização do estudo GEM, foi introduzida uma análise global que utiliza as 
fases do desenvolvimento económico2, na linha da tipologia de Michael Porter, que distingue entre 
“Economias Orientadas por Factores de Produção”, “Economias Orientadas para a Eficiência” e 
“Economias Orientadas para a Inovação”3.

Empreendedorismo em Economias Orientadas por Factores de Produção 
Nas economias orientadas por factores de produção, o desenvolvimento económico consiste em 
mudanças na quantidade e no carácter do valor acrescentado económico. Estas mudanças resultam 
em maior produtividade e num aumento do rendimento per capita e, frequentemente, coincidem com 
a migração de trabalho entre os diferentes sectores económicos da sociedade (por exemplo do sector 
primário para a indústria e serviços). Nos países com baixos níveis de desenvolvimento económico, 
o sector agrícola é tipicamente preponderante, assegurando a subsistência à maioria da população, 
a qual vive, sobretudo, em zonas rurais. Esta situação vai mudando à medida que a actividade 
industrial começa a desenvolver-se, muitas vezes em torno da extracção de recursos naturais. 
Começando a indústria extractiva a expandir-se, há um impulso para o crescimento económico que 
faz com que o excedente de população ligada ao sector agrícola migre para sectores extractivos 
e de grande escala, frequentemente localizados em regiões específicas. Destes processos resulta 
uma sobreoferta de mão-de-obra, que acaba por provocar o empreendedorismo de subsistência 
em aglomerados regionais, dado os trabalhadores excedentários procurarem criar o seu próprio 
emprego, de modo a garantir a sua subsistência. 

Empreendedorismo em Economias Orientadas para a Eficiência
Nas economias orientadas para a eficiência, à medida que o sector industrial se vai desenvolvendo, 
começam a emergir instituições para o apoio ao desenvolvimento da industrialização e começa a 
haver uma procura de maior produtividade através da criação de economias de escala. Tipicamente, 
as políticas económicas nacionais em economias de escala moldam as instituições económicas 
e financeiras emergentes, de modo a favorecer as grandes empresas nacionais. À medida que a 
produtividade económica contribui para a formação de capital financeiro, podem surgir nichos nas 
cadeias de fornecimento, permitindo que novas empresas produzam para empresas já instaladas. 
Estes factores, combinados com o fornecimento independente de capital financeiro por parte do 
sector bancário emergente, aumentam as oportunidades de desenvolvimento das indústrias de 
pequena e média escala. Paralelamente, espera-se também que a actividade industrial movida 
pela necessidade decresça, abrindo oportunidade para a entrada no mercado destas empresas 
emergentes de pequena escala. 

Empreendedorismo em Economias Orientadas para a Inovação
Finalmente, em economias orientadas para a inovação, pode esperar-se que a ênfase dada 
à actividade industrial mude gradualmente para o sector dos serviços à medida que ocorre um 
amadurecimento e aumento da riqueza. Este sector deverá ser capaz de responder às necessidades 
de uma população em crescimento, respondendo às necessidades criadas numa sociedade com 
elevado rendimento. O sector industrial, por seu turno, atravessa um conjunto de mudanças e 
melhorias ao nível da variedade e da sofisticação. Estas melhorias estão normalmente associadas 

2 Esta introdução ao GEM é baseada no Relatório Executivo GEM 2008.
3 Citado no Relatório Executivo GEM 2008, de Porter, Sachs e McArthur (2002): “Executive Summary: Competitiveness and 
Stages of Economic Development.” The Global Competitiveness Report 2001-2002, New York: Oxford University Press, 16-25.



Global Entrepreneurship Monitor - Projecto GEM Angola 2008

5

a actividades de investigação e desenvolvimento cada vez mais intensivas, verificando-se um papel 
de crescente relevância por parte das instituições que produzem o conhecimento. Os progressos 
referidos abrem caminho ao desenvolvimento de uma actividade empreendedora inovadora, 
orientada para o aproveitamento de oportunidades, e que não tem receio de desafiar os agentes 
estabelecidos na economia. Frequentemente, as pequenas empresas inovadoras beneficiam de uma 
vantagem de produtividade relativamente às grandes empresas ao nível da inovação, permitindo 
que estes pequenos actores operem como “agentes de destruição criativa”. Dependendo do grau 
em que as instituições económicas e financeiras, criadas durante o período económico de forte 
industrialização, forem capazes de integrar e dar resposta à actividade empreendedora baseada 
na oportunidade, poderão emergir novas empresas inovadoras, assumindo-se como motores 
importantes do crescimento económico e da criação de riqueza. 

ATITUDE, ACTIVIDADE E ASPIRAÇÃO EMPREENDEDORA 

Podem ser identificadas três componentes principais do empreendedorismo: a atitude empreendedora, 
a actividade empreendedora e a aspiração empreendedora. Estas componentes encontram-se 
interligadas através de circuitos complexos, com relações de causa e efeito entre si. Por exemplo, uma 
atitude positiva relativamente ao empreendedorismo pode aumentar a actividade empreendedora e 
as aspirações empreendedoras, o que por sua vez afecta de maneira positiva a atitude, na medida 
em que vão surgindo mais referências ou modelos positivos. As aspirações positivas podem mudar 
a natureza da actividade e, por sua vez, mudar a atitude. 

A atitude empreendedora é a postura adoptada face ao empreendedorismo. Por exemplo, um tipo 
de atitude empreendedora é a medida em que as pessoas crêem existirem boas oportunidades para 
abrir um negócio ou a medida em que se associa um elevado estatuto aos empreendedores. Outros 
tipos de atitudes relevantes são, por exemplo, o risco que os indivíduos podem estar dispostos a 
correr ou a sua percepção das próprias competências, conhecimentos e experiência para a criação 
de um negócio. 

A atitude empreendedora pode influenciar a actividade empreendedora, mas também pode ser 
influenciada por esta. Por exemplo, a legitimação do empreendedorismo numa sociedade, sendo 
reflectida numa atitude empreendedora positiva, pode ser influenciada pelo facto de as pessoas 
conhecerem alguém que criou um negócio recentemente. Indivíduos que conhecem situações 
próximas de criação recente de um negócio poderão, pela familiaridade que têm com o processo, 
estar mais predispostos para o ver como sendo legítimo. 

A atitude empreendedora é importante porque reflecte o sentimento geral da população relativamente 
aos empreendedores e ao empreendedorismo. É fundamental que os países tenham pessoas, por 
um lado, capazes de reconhecer oportunidades de negócio valiosas e, por outro lado, capazes de 
perceber que detêm as competências necessárias para explorar estas oportunidades. Para além 
do mais, se a atitude nacional relativamente ao empreendedorismo for positiva, irá contribuir para 
gerar apoio cultural, recursos financeiros e benefícios em rede para os empreendedores ou para as 
pessoas que querem criar um negócio. 

Embora a actividade empreendedora seja multi-facetada, pode destacar-se uma das suas facetas 
importantes, relativa ao grau em que as pessoas estão a levar a cabo novas actividades de negócio, 
tanto em termos absolutos, como no que se refere a outras actividades associadas (por exemplo: 



Global Entrepreneurship Monitor - Projecto GEM Angola 2008

6

o encerramento de negócios). Dentro do espectro de novas actividades de negócio, podem ser 
identificados diferentes tipos de actividade empreendedora. Por exemplo, a criação de negócios 
pode variar de acordo com o sector industrial, com a dimensão da equipa fundadora, com o grau de 
independência que a iniciativa tem relativamente a outros negócios ou mesmo de acordo com as 
características demográficas do grupo de fundadores, tais como a idade, o sexo e a formação. 

A actividade empreendedora deve ser vista como um processo e não como um momento. É por este 
motivo que o GEM mede quer as intenções empreendedoras, quer a actividade empreendedora 
nascente, a nova e a estabelecida. A análise das múltiplas componentes da actividade 
empreendedora permite também explorar diferenças entre os processos empreendedores nas três 
grandes fases de desenvolvimento económico dos países. Por exemplo, espera-se que a actividade 
de negócios nascentes e novos seja alta nas economias orientadas por factores de produção, 
principalmente porque a maior parte desta actividade é motivada pela necessidade económica. 
Complementarmente, nas economias orientadas para a inovação, espera-se que a proporção de 
empreendedorismo motivado pela oportunidade seja maior do que nas economias orientadas por 
factores de produção e nas economias orientadas para a eficiência.

A aspiração empreendedora reflecte a natureza qualitativa da actividade empreendedora. Por 
exemplo, os empreendedores diferem nas suas aspirações de introduzir novos produtos e novos 
processos produtivos, de abordar mercados externos, de desenvolver uma organização e de financiar 
o crescimento do seu negócio com capitais externos. Estas aspirações, quando concretizadas, 
podem afectar significativamente o impacto económico das actividades empreendedoras. A inovação 
de produto e de processo, a internacionalização e a orientação para o alto crescimento são marcas 
visíveis de empreendedorismo ambicioso ou de elevadas aspirações. O GEM criou mecanismos 
que permitem medir estas aspirações.

CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO EMPREENDEDORISMO

O GEM define as Condições Estruturais do Empreendedorismo (CEE) como os indicadores 
do potencial de um país para promover o empreendedorismo. As CEE reflectem as principais 
características do meio socioeconómico de um país, que se espera terem um impacto significativo no 
sector empresarial. A nível nacional, há diferentes condições estruturais que se aplicam a negócios 
já estabelecidos e a novos negócios. O GEM 2008 compara também estas condições, considerando 
a fase de desenvolvimento económico de cada país. 

O Modelo GEM encontra-se ilustrado na Figura 1. 

No caso das economias orientadas por factores de produção, a ênfase é colocada nos 
requisitos básicos, tais como o desenvolvimento das instituições, a infra-estrutura, a estabilidade 
macroeconómica, a saúde e a educação primária. Estes requisitos básicos ajudarão a sustentar 
o empreendedorismo baseado na necessidade, mas à partida contribuirão pouco para estimular o 
empreendedorismo baseado na oportunidade. 

À medida que as economias de escala se tornam cada vez mais relevantes, ganham importância 
outras condições que asseguram o funcionamento adequado do mercado, ganhando relevo os 
indutores de eficiência. Apesar de estas condições não estarem directamente relacionadas com o 
empreendedorismo, acabam por ter uma influência indirecta, uma vez que o desenvolvimento dos 
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Contexto 
social, cultural 

e político

Requisitos básicos
- Instituições

- Infra-estrutura

- Estabilidade 

macroeconómica

- Saúde e educação primária

Indutores de eficiência
- Formação e educação 
superior
- Eficiência do mercado de 
bens
- Eficiência do mercado de 
trabalho
- Sofisticação do mercado 
financeiro
-Capacidade tecnológica
-Dimensão do mercado

Inovação e 
Empreendedorismo
- Financiamento do 
empreendedorismo 
- Programas 
governamentais de apoio ao 
empreendedorismo
- Educação para o 
empreendedorismo
- Transferência de I&D
- Infra-estrutura 
comercial e legal para o 
empreendedorismo 
- Regulação das entradas

Empresas estabelecidas
 (economia primária)

Novas filiais, 
crescimento 

das empresas

Empreendedorismo

Atitude:
Oportunidades detectadas
Capacidade detectada

Actividade:
Early-stage
Persistência
Encerramento/saída

Aspiração: 
Crescimento
Inovação
Criação de valor social

Crescimento 
Económico 

Nacional 
(Emprego 
e inovação 

técnica)

Figura 1: 
Modelo GEM

mercados irá também atrair mais empreendedores. Para países cujo desenvolvimento económico 
é sobretudo orientado para a inovação, as CEE adquirem maior importância enquanto factores de 
desenvolvimento económico, do que os requisitos básicos ou os indutores de eficiência. 

Fonte: Relatório Executivo GEM 2008
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Utilizando este modelo, o GEM identificou um conjunto de 9 condições estruturais, que são 
utilizadas para melhor se entender o nível, os factores impulsionadores e os constrangimentos do 
empreendedorismo num país:

1. Apoio Financeiro – Disponibilidade de recursos financeiros, capital próprio e fundos de 
amortização de dívida para empresas novas e em crescimento, incluindo bolsas e subsídios.

2. Políticas Governamentais – Grau em que as políticas governamentais relativas a impostos, 
regulamentações e sua aplicação são neutras no que diz respeito à dimensão das empresas e 
grau em que estas políticas incentivam ou desincentivam empresas novas e em crescimento. 

3. Programas Governamentais – Existência de programas, em todos os níveis de governação 
(nacional, regional e municipal), que apoiem directamente negócios novos e em crescimento.

4. Educação e Formação – Grau em que a formação sobre a criação ou gestão de negócios 
novos e em crescimento é incluída no sistema de educação e formação; bem como a qualidade, 
relevância e profundidade dessa educação e formação para criar ou gerir negócios pequenos, 
novos ou em crescimento. 

5. Transferência de Investigação e Desenvolvimento – Grau em que a Investigação e 
Desenvolvimento (I&D) a nível nacional conduz a novas oportunidades comerciais; assim 
como o acesso (ou falta de acesso) à I&D por parte dos negócios pequenos, novos ou em 
crescimento.

6. Infra-estrutura Comercial e Profissional – Influência das instituições e serviços comerciais, 
contabilísticos e legais, que permitem a promoção dos negócios pequenos, novos ou em 
crescimento.

7. Abertura do Mercado/Barreiras à Entrada – Grau em que se impede que os acordos e 
procedimentos comerciais sejam alvo de mudanças e substituições, impossibilitando empresas 
novas e em crescimento de estar em concorrência e de substituir fornecedores e consultores 
de forma recorrente.

8. Acessos a Infra-estruturas Físicas – Acesso a recursos físicos (comunicação, transportes, 
utilidades, terra) a preços que não sejam discriminatórios para negócios pequenos, novos ou 
em crescimento.

9. Normas culturais e sociais – Grau em que as normas sociais e culturais vigentes encorajam 
(ou não desencorajam) iniciativas individuais que levam a novas formas de conduzir negócios 
e actividades económicas e, por sua vez, contribuem para uma maior distribuição da riqueza e 
do rendimento.

RETRATO DO EMPREENDEDORISMO NO GEM

A recolha de dados do GEM abrange todo o ciclo de vida do processo empreendedor e debruça-se 
sobre os indivíduos, enquadrando-os em diversas fases: quando estes empregam recursos para 
começar um negócio do qual esperam ser donos (empreendedores nascentes); quando os indivíduos 
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são donos e gerem um novo negócio que proporciona remuneração salarial por um período superior 
a 3 meses e inferior a 42 meses (donos de novos negócios); e quando os indivíduos são donos e 
gerem um negócio já estabelecido e que está em funcionamento há mais de 42 meses (donos de 
negócios estabelecidos). A Figura 2 sintetiza o processo empreendedor e as definições operacionais 
do GEM. 

Para o GEM, o pagamento de um salário por um período superior a 3 meses a qualquer pessoa, 
incluindo o dono, é considerado como o marco de nascimento de um negócio. Note-se também que, 
a distinção entre empreendedores de negócios nascentes e empreendedores de novos negócios é 
determinada pela idade do negócio. Os negócios que proporcionaram uma remuneração salarial por 
mais de 3 e menos de 42 meses são considerados novos. O ponto-limite de 42 meses foi estabelecido 
a partir de uma combinação de factores teóricos e operacionais, uma vez que a maioria dos novos 
negócios não sobrevive para além dos 3 ou 4 anos. Embora este seja o principal motivo para esta 
escolha, o ponto-limite de 42 meses também reflecte questões operacionais. 

As taxas de prevalência de empreendedores nascentes (ou empreendedores de negócios nascentes) 
e de empreendedores de novos negócios, consideradas em conjunto, podem funcionar como um 
indicador de actividade empreendedora early-stage num país, pois representam a dinâmica de 
criação de novas empresas. Mesmo considerando que uma boa parte dos empreendedores de 
negócios nascentes acaba por não conseguir abrir o seu novo negócio, as suas acções podem, 
ainda assim, ter um efeito benéfico para a economia, uma vez que a ameaça de entrada de novos 
concorrentes pode colocar pressão nas empresas actualmente presentes no mercado e, assim, fazê-
-las ter um melhor desempenho. 

O relatório GEM Angola 2008 utiliza a taxa de Actividade Empreendedora Early-Stage (TEA) como 
principal índice para medir a actividade empreendedora e compará-la com indicadores económicos. 
A taxa TEA mede a proporção de adultos (com idades compreendidas entre os 18 e os 64 anos) 
envolvidos em actividades empreendedoras, quer numa fase nascente do negócio (negócio que 
proporcionou remuneração durante menos de 3 meses) quer numa fase posterior, quando são donos/
gerem um novo negócio (negócio que proporcionou remuneração entre 3 e 42 meses). A taxa TEA 
indica, em parte, o crescimento económico que advém da inovação nacional. 

Figura 2: 
O processo 
empreendedor 
e as definições 
operacionais 
do GEM 

Actividade Empreendedora Early-Stage (TEA)

Empreendedor 
nascente:

Envolvido na 
constituição de 

um negócio

Dono-gestor de um 
novo negócio (até 

42 meses)

Dono-gestor 
de um negócio 

estabelecido (mais 
de 42 meses)

Concepção Nascimento do Negócio Persistência

Potencial 
empreendedor:
Oportunidades, 
conhecimento e 
competências

Fonte: Relatório Executivo GEM 2008
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O GEM Angola 2008 incluiu a recolha de dados de 4 fontes: 

• Sondagem à População Adulta, junto de 1.500 indivíduos (com idades entre 18 e 64 anos), 
residentes Angola, utilizando um questionário padronizado para todos os países participantes 
no GEM. A sondagem foi realizada pelo Centro de Pesquisas, Sondagens e Estudos de Opinião 
(CENSOP), sob a orientação do Dr. Bernardo Vieira4;

• Sondagem a Especialistas ligados ao empreendedorismo em Angola, incluindo líderes do 
sistema financeiro, funcionários do governo e empreendedores de renome. Em Angola, foram 
realizadas 23 entrevistas a especialistas;

• Indicadores relacionados com aspectos macroeconómicos do empreendedorismo, recolhidos 
de fontes internacionais, tais como o relatório Doing Business 2009 do Banco Mundial, o 
Global Competitiveness Report do Fórum Económico Mundial e relatórios do Fundo Monetário 
Internacional (FMI);

• Relatório Executivo GEM 2008, utilizado para estabelecer comparações com outros países 
GEM 2008. 

PAÍSES PARTICIPANTES NO GEM 2008:

• Economias Orientadas por Factores de Produção (8): Angola, Bolívia, Bósnia e Herzegovina*, 
Colômbia*, Equador*, Egipto, Índia e Irão*.

• Economias Orientadas para a Eficiência (17): África do Sul, Argentina, Brasil, Chile, 
Croácia**, Hungria**, Jamaica, Letónia, Macedónia, México, Peru, República Dominicana, 
Roménia, Rússia, Sérvia, Turquia e Uruguai.

• Economias Orientadas para a Inovação (18): Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Eslovénia, 
Espanha, Estados Unidos da América, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Islândia, 
Israel, Itália, Japão, Noruega, Reino Unido e República da Coreia.

* País em transição: de economia orientada por factores de produção para economia orientada para a eficiência.

** País em transição: de economia orientada para a eficiência para economia orientada para a inovação.

Ao analisar a distribuição geográfica dos países representados nestas 3 categorias económicas, 
destacam-se algumas tendências interessantes. Os estados membros da União Europeia (UE) são, 
na sua maioria, economias orientadas para a inovação, sendo que, somente uma pequena parcela 
destes são economias orientadas para a eficiência. Mais de metade dos países europeus não 
pertencentes à UE são economias orientadas para a eficiência. Dois terços dos países da América e 
Caraíbas são também economias orientadas para a eficiência, sendo que os restantes países desta 
região pertencem à categoria de economia orientada por factores de produção. Quanto aos países 
da Ásia e Médio Oriente, mais de metade são considerados economias orientadas para a inovação, 
sendo as restantes economias orientadas por factores de produção. Finalmente, no que diz respeito 
ao continente africano, dois dos países deste continente participantes no GEM 2008 têm economias 
orientadas por factores de produção, enquanto o terceiro, África do Sul, se integra na categoria de 
economia orientada para a eficiência. 

4 Mais informação acerca do CENSOP pode ser obtida em www.ucan.edu/Ficheiros_aspx/censop.aspx
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Para além de se comparar os resultados do GEM Angola 2008 com as três categorias indicadas 
anteriormente, é também relevante fazer uma distinção entre áreas geográficas a nível mundial. 
Neste sentido, as regiões identificadas foram: Europa – Membros da UE; Europa – Não Membros 
da UE; América e Caraíbas; Ásia e Médio Oriente; África. Os países participantes no GEM estão 
distribuídos por estas regiões da seguinte forma: 

• Europa – Membros da UE (15):  Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Finlândia, 
França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Reino Unido e Roménia. 

• Europa – Não Membros da UE (8): Bósnia e Herzegovina, Croácia, Islândia, Macedónia, 
Noruega, Rússia, Sérvia e Turquia.

• América e Caraíbas (12): Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos 
da América, Jamaica, México, Peru, República Dominicana e Uruguai.

• Ásia e Médio Oriente (5): Índia, Irão, Israel, Japão, e República da Coreia.

• África (3): África do Sul, Angola e Egipto.

 Após a presente introdução, este relatório inclui os seguintes capítulos:

• Capítulo 2 – Actividade Empreendedora em Angola: analisa o nível e características do 
empreendedorismo em Angola e estabelece uma comparação entre Angola e outros países 
GEM 2008. 

• Capítulo 3 – Empreendedorismo e Indicadores Macroeconómicos: avalia a relação entre 
a actividade empreendedora e os indicadores macroeconómicos, examinando também as 
condições para fazer negócio em Angola. 

• Capítulo 4 – Condições Estruturais do Empreendedorismo em Angola: analisa as condições 
estruturais que influenciam o empreendedorismo em Angola, quer impulsionando-o, quer 
obstaculizando o seu desenvolvimento. 

São incluídos também dois anexos: o Anexo I contém o índice de tabelas e figuras e o Anexo II 
contém a lista de especialistas entrevistados no âmbito do Estudo.
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2. ACTIVIDADE EMPREENDEDORA EM ANGOLA

O presente capítulo analisa as características do empreendedorismo em Angola.

Como referido anteriormente, o GEM utiliza a taxa de Actividade Empreendedora Early-Stage (TEA) 
como principal indicador para medir a actividade empreendedora e compará-la com indicadores 
económicos. A taxa TEA mede a proporção de adultos envolvidos numa fase nascente de um negócio 
(negócio que proporcionou remuneração por um período inferior a 3 meses) ou que detêm/gerem 
um novo negócio.  

2.1. ACTIVIDADE EMPREENDEDORA EARLY-STAGE (TEA) 

As taxas TEA dos países GEM encontram-se ilustradas na Figura 3.

Figura 3: 
Taxa de 
Actividade 
Empreendedora 
Early-Stage 
(TEA)5

Em 2008, a taxa TEA em Angola foi de 22,7%, o que significa que quase 23 adultos em cada 100 
estão activamente envolvidos em start-ups ou na gestão de novos negócios. A taxa TEA angolana 
posiciona-se como a quarta mais elevada entre as taxas dos 43 países GEM 2008 e é superior à 
média destes países (10,5%) em mais de 12 pontos percentuais. O país que registou a taxa TEA 
mais elevada foi a Bolívia (29,8%), seguindo-se o Peru e a Colômbia, enquanto os países com as 
taxas mais baixas foram a Rússia e a Bélgica.

Fonte: Sondagem à População Adulta 2008

5 Os dados apresentados dizem respeito à taxa TEA e reflectem um intervalo de confiança de 95%.
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A taxa TEA em Angola é a mais elevada dos 3 países africanos participantes no GEM 2008 (seguida 
pelo Egipto com 13,1% e África do Sul 7,8%). Saliente-se ainda que Angola se posiciona no terceiro 
lugar entre as economias orientadas por factores de produção, muito próxima da Bolívia e da 
Colômbia. É também de relevar o facto de a taxa TEA do Brasil, outro país de expressão portuguesa, 
ser significativamente mais baixa do que a de Angola, situando-se nos 12%. 

A Figura 3 demonstra também uma variação significativa entre a taxa TEA mais alta e mais baixa 
dentro de cada tipo de economia. O intervalo entre as economias orientadas por factores de 
produção é de mais de 20%, como se pode ver pela diferença entre os 29,8% da Bolívia e os 9,2% 
do Irão. Complementarmente, a variação entre as economias orientadas para a eficiência é também 
bastante acentuada, como se pode verificar pelo intervalo de mais de 22% que separa o Peru (com 
25,6%) da Rússia (com 3,5%). A variação da taxa TEA no caso das economias orientadas para a 
inovação é menos acentuada, como se pode sinalizar, por exemplo, através da diferença entre a 
taxa TEA dos EUA (10,8%) e da Bélgica (2,9%).  

A Tabela 1 demonstra a média da taxa TEA para as economias orientadas por factores de produção, 
orientadas para a eficiência e orientadas para a inovação. As economias orientadas por factores de 
produção, incluindo Angola, têm em média a taxa TEA mais alta (17,1%), seguidas pelas economias 
orientadas para a eficiência, com uma média de 11,3%. Os países com economias orientadas para 
a inovação têm, em média, a taxa TEA mais baixa entre os três tipos de economias, com menos de 
7%. 

Tipo de economia Média da TEA 2008
Orientada por factores de produção 17,1%

Orientada para a eficiência 11,3%

Orientada para a inovação 6,8%
Fonte: Sondagem à População Adulta 2008

 
A Tabela 2 ilustra a média das taxas TEA por área geográfica. Em média, os países africanos, 
incluindo Angola, encontram-se na segunda posição, com uma média da TEA que ronda os 14,5%, 
mais baixa, portanto, do que a média registada para a América e Caraíbas, com 17,5%. Quanto à 
Ásia e Médio Oriente, assim como aos países que não pertencem à UE, registam uma média que 
ronda os 8,5%. No entanto, os países da UE apresentam uma média mais baixa, com menos de 
6%. 

Região Média da TEA 2008
América e Caraíbas 17,5%

África 14.5%

Ásia e Médio Oriente 8,5%

Europa: não UE 8,4%

Europa: UE 5,9%
Fonte: Sondagem à População Adulta 2008

A Figura 4 ilustra a TEA dividida nas suas duas componentes: a Taxa de Empreendedorismo 
Nascente e a Taxa de Empreendedorismo de Novos Negócios para cada país GEM.

Tabela 1: 
Média da taxa 
TEA por tipo 
de economia

Tabela 2: 
Média da 
taxa TEA por 
Região
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Figura 4:
Taxa de 
Empreende-
dorismo 
Nascente e 
de Novos 
Negócios

Em Angola, os empreendedores de negócios nascentes constituem cerca de 19,3% da população 
adulta (com 18 a 64 anos de idade), enquanto os empreendedores de novos negócios rondam os 
4,1%6.

Em mais de três quartos dos países que participam no GEM 2008 existe mais actividade empreendedora 
ligada a negócios nascentes do que à gestão de novos negócios. Angola tem cerca de 4,7 vezes 
mais empreendedores de negócios nascentes do que empreendedores de novos negócios. É o país 
GEM 2008 com a maior diferença entre os dois tipos de actividade empreendedora early-stage. 
Verifica-se também que Angola é o país com o nível relativo mais alto de actividade empreendedora 
nascente, em comparação com a gestão de novos negócios.  

Seguindo-se a Angola, o Perú regista cerca de 2,9 vezes e a África do Sul cerca de 2,7 vezes mais 
empreendedores de negócios nascentes, do que empreendedores de novos negócios. Em média, 
os países GEM 2008 registam mais 1,5 empreendedores de negócios nascentes do que de novos 
negócios. Tal como referido, existe somente um pequeno número de países onde os novos negócios 
predominam sobre os negócios nascentes. No Brasil, por exemplo, existem mais novos negócios do 
que negócios nascentes. 

Em geral, as economias orientadas por factores de produção têm predominantemente mais 
empreendedorismo nascente do que empreendedorismo de novos negócios, quando comparadas com 
as economias orientadas para a eficiência e para a inovação. As economias orientadas por factores 
de produção têm, em média, 1,9 vezes mais empreendedores nascentes do que empreendedores 
de novos negócios. Quanto às economias orientadas para a eficiência e para a inovação, este 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2008

6 Os dados apresentados dizem respeito à taxa TEA e reflectem um intervalo de confiança de 95%.
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valor fica-se pelos 1,5 e 1,2 respectivamente. Os países africanos têm em média mais 2,9 vezes 
empreendedores nascentes do que empreendedores de novos negócios, enquando que a Ásia e 
o Médio Oriente, no extremo oposto, apresentam cerca de 1,2 vezes mais empreendedores de 
negócios nascentes do que empreendedores de novos negócios. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS

O empreendedorismo pode também ser analisado atendendo às caractrerísticas demográficas de 
cada país. 

A Figura 5 ilustra a taxa TEA por género em cada país. O rácio de participação entre homens e 
mulheres varia consideravelmente em cada fase económica, reflectindo diferentes culturas e hábitos 
no que diz respeito à participação das mulheres na actividade económica como um todo e não só 
no empreendedorismo. 

Figura 5: 
Taxa TEA da 
população 
adulta do sexo 
masculino e 
feminino

Fonte: Sondagem à População Adulta 2008

Ao contrário dos restantes países GEM 2008, Angola tem uma proporção maior de empreendedoras 
do que de empreendedores. A taxa TEA em Angola é de 25,2% para as mulheres e de 20,3% para 
os homens. Desta forma, verifica-se que cerca de um quarto da população adulta feminina está 
envolvida em actividade empreendedora early-stage, enquanto que apenas um quinto da população 
adulta masculina se encontra envolvida no mesmo tipo de actividade. 
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O Egipto – outra economia Africana orientada por factores de produção – apresenta a maior diferença 
entre a proporção de homens e mulheres envolvidos na actividade empreendedora, com uma taxa 
TEA masculina de 20,2% e uma taxa feminina de apenas 5,9%. 

Na Figura 6 encontra-se indicada a percentagem da população adulta do sexo masculino e do sexo 
feminino que se percepcionada como detendo os conhecimentos e/ou competências necessários 
para criar um negócio. 

Figura 6: 
Percepção dos 
conhecimentos/
competências 
necessários 
para criar um 
negócio, por 
género

Fonte: Sondagem à População Adulta 2008

De acordo com a Figura 6, verifica-se que 53,2% dos homens adultos em Angola consideram ter os 
conhecimentos e/ou as competências necessárias para começar um negócio, em comparação com 
os 50,7% registados no caso das mulheres. Neste caso, Angola encontra-se abaixo da média das 
economias orientadas por factores de produção, registando uma proporção mais baixa de pessoas 
que consideram ter os conhecimentos e competências necessários para começar um negócio. 

A República Dominicana – uma economia orientada para a eficiência – tem, entre os países GEM 
2008, a mais alta proporção de homens adultos que consideram ter as características referidas. 
A seguir surge a Bósnia e Herzegovina – uma economia orientada por factores de produção. No 
outro extremo da escala, encontram-se o Japão (economia orientada para a inovação) e a Rússia 
(economia orientada para a eficiência) com apenas 20% da população masculina a reconhecer que 
tem os conhecimentos e/ou competências necessários para criar um negócio. 

As economias orientadas por factores de produção têm em média as mais elevadas percentagens 
de homens e mulheres que consideram ter as características necessárias. Nestes casos, verifica-
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se uma média de 70,3% de homens que assumem ter os requisitos essenciais, comparada com 
uma média de 60,1% no caso das economias orientadas para a eficiência e 49,5% nas economias 
orientadas para a inovação. O mesmo ocorre no caso das mulheres, embora tal se verifique num 
nível substancialmente mais baixo do que no caso dos homens: regista-se uma média de 57,7% 
para as mulheres no caso das economias orientadas por factores de produção, comparada com o 
valor de 46,9% encontrado nas economias orientadas para a eficiência e de 31,3% reflectido nas 
economias orientadas para a inovação. 

2.3. OPORTUNIDADE E CAPACIDADE EMPREENDEDORA

Um outro elemento-chave da análise levada a cabo no âmbito do projecto GEM é a distinção entre 
a actividade empreendedora induzida pela oportunidade ou pela necessidade. 

O empreendedorismo induzido pela oportunidade reflecte o desejo de aproveitar uma possibilidade 
de negócio existente no mercado através da criação de uma empresa por iniciativa própria. O 
empreendedorismo induzido pela necessidade decorre da ausência de outras oportunidades de 
emprego - ou pelo menos de oportunidades aceitáveis de emprego - orientando os indivíduos para a 
criação de uma nova empresa, dado considerarem não possuir melhores alternativas.

Na Figura 7 compara-se a proporção de empreendedorismo induzido pela oportunidade (aumentar 
o rendimento, obter independência), com o empreendedorismo induzido pela não-oportunidade 
(necessidade, manutenção do rendimento) ou um misto de ambos.

Figura 7: 
Actividade 
empreendedora 
induzida pela 
oportunidade 
e pela não-
oportunidade

Fonte: Sondagem à População Adulta 2008
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A figura demonstra que a actividade empreendedora em Angola é induzida pela necessidade em quase 
metade dos casos (47% da TEA). Em contrapartida, 25% dos adultos angolanos estão envolvidos 
numa actividade empreendedora motivados pela oportunidade de aumentar o seu rendimento e 
12% estão envolvidos nesta actividade motivados pela oportunidade de obter independência. Os 
restantes 16% tornaram-se empreendedores motivados por um misto de factores de oportunidade e 
não-oportunidade.

Comparativamente com o que acontece em Angola, nas restantes economias orientadas por 
factores de produção verifica-se uma proporção mais elevada de empreendedores motivados pela 
oportunidade – no global, 27,3% dos empreendedores são motivados pelo aumento de rendimento e 
16,8% ambicionam ganhar independência através da actividade empreendedora. Quanto à proporção 
de empreendedores induzidos pela necessidade, esta é mais reduzida na média das economias 
orientadas por factores de produção (38,6%) do que no caso de Angola.

Regista-se apenas uma pequena diferença entre as motivações para o empreendedorismo nas 
economias orientadas por factores de produção e orientadas para a eficiência. No entanto, em média, 
a actividade empreendedora nas economias orientadas para a inovação é mais vezes induzida 
por motivos de oportunidade, com 29,7% das pessoas motivadas pelo desejo de aumentar o seu 
rendimento e 32,9% motivadas pelo desejo de ganhar independência. Nos países com este tipo de 
economia, somente 21,3% das pessoas procuram criar um negócio para manter o seu rendimento 
ou por outros motivos de necessidade.

Em termos geográficos, a maior proporção de empreendedorismo puramente induzido pela 
oportunidade (57,8%) encontra-se nos países da UE, sendo que a menor proporção (46,7%) se 
encontra nos países da América e Caraíbas. Inversamente, verifica-se que a mais alta proporção de 
empreendedorismo motivado pela necessidade (35,9%) se regista na América e Caraíbas, ao passo 
que a proporção mais baixa está associada aos países da UE. 

Existem diferenças consideráveis entre Angola e outros países africanos participantes no GEM 
2008. Os empreendedores egípcios são, em 61,1% dos casos, induzidos pela oportunidade, e 
somente 23,8% motivados pela necessidade. A África do Sul evidencia tendências semelhantes, 
com percentagens de 56,6% para o empreendedorismo induzido pela oportunidade e 25,3% de 
empreendedorismo induzido pela necessidade. No caso de Angola, verifica-se um nível mais baixo 
de motivos de oportunidade e um nível mais elevado de motivos de necessidade do que no caso do 
Egipto e África do Sul. 

2.4. ACTIVIDADE EMPREENDEDORA ORIENTADA PARA A INOVAÇÃO

As iniciativas de negócio relacionadas com a inovação estão fortemente ligadas ao crescimento 
económico, pelo que importa analisar este aspecto no âmbito da actividade empreendedora. De 
acordo com a teoria da destruição criativa, os empreendedores distorcem o equilíbrio de mercado, 
introduzindo novas combinações de mercado, de produto ou de inovação. Ao fazê-lo, incorporam 
frequentemente novas tecnologias. Através das actividades de inovação, os empreendedores 
conseguem diferenciar-se dos concorrentes, tanto por apresentarem produtos inovadores, como por 
utilizarem tecnologias inovadoras, impulsionando assim o crescimento económico. 



Global Entrepreneurship Monitor - Projecto GEM Angola 2008

22

Figura 8: 
Avaliação do 
produto ou 
serviço

A Figura 8 ilustra a percepção dos empreendedores early-stage no que diz respeito ao conhecimento/
desconhecimento dos seus produtos ou serviços por parte dos seus clientes. Em 2008, 9% dos 
empreendedores early-stage em Angola tinham a opinião de que os seus produtos e serviços 
eram considerados novos ou desconhecidos pela totalidade dos seus clientes. Esta percentagem 
é ligeiramente inferior à média das economias orientadas por factores de produção (12,8%). Por 
outro lado, em Angola existe uma taxa de percepção mais elevada de que os produtos e serviços 
têm algum grau de novidade aos olhos do consumidor, com uma percentagem de 22,8% comparada 
com a de 19,5% registada na média das economias orientadas por factores de produção. Assim, 
a maioria dos empreendedores angolanos (68,3%) tem a percepção de que os seus produtos ou 
serviços não são considerados como novidade pelos seus consumidores. Esta perspectiva estende-
se também às restantes economias orientadas por factores de produção.

Ainda na análise deste indicador, verifica-se uma diferença considerável entre Angola e a África do 
Sul. No total, 25,5% dos empreendedores sul-africanos consideram que os seus produtos e serviços 
são novos ou desconhecidos por parte dos seus clientes e 30,8% consideram que os seus produtos 
e serviços têm algum grau de novidade na perspectiva do consumidor. 

Entre todos os países GEM 2008, a Turquia é o país com uma mais elevada percepção, por parte 
dos empreendedores, de que estão a proporcionar produtos ou serviços novos ou desconhecidos 
aos seus clientes (42,3%), seguida pelo Chile (36,4%). Inversamente, o Brasil e a Hungria são 
os países GEM 2008 com as mais altas taxas de empreendedores que vêem os seus produtos e 
serviços como não sendo novidade para nenhum dos seus clientes (83,7%).

Fonte: Sondagem à População Adulta 2008
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Figura 9: 
Avaliação da 
concorrência

Em 2008, 6,7% dos empreendedores early-stage em Angola acreditavam não existirem outros 
negócios que proporcionassem produtos ou serviços semelhantes. Esta tendência mantém-
se também ao analisar a média das economias orientadas por factores de produção. A taxa de 
empreendedores angolanos que consideram que existem poucos outros negócios a oferecer 
produtos e serviços semelhantes (38%) é ligeiramente mais elevada do que a média de todas as 
economias orientadas por factores de produção (32,2%). Consequentemente, somente 55,3% 
dos empreendedores angolanos são de opinião que vários outros negócios oferecem produtos ou 
serviços semelhantes aos seus, em comparação com uma percentagem de 61% registada na média 
dos países com economias orientadas por factores de produção. 

As economias orientadas para a inovação têm, em média, uma taxa mais elevada de empreendedores 
com a percepção de que não existem outros negócios que ofereçam produtos ou serviços semelhantes 
(11%), seguidas de perto pelas economias orientadas para a eficiência (9,8%). 

Analisando a avaliação da concorrência na perspectiva dos diferentes países, verifica-se que 
Israel é o país com a maior taxa de empreendedores cuja perspectiva indica não existirem outros 
negócios que ofereçam produtos ou serviços semelhantes (18,2%), seguindo-se a Islândia (16,9%). 
Comparativamente, as taxas referentes a Itália e à Roménia (72,6% e 71,8% respectivamente) são 
as que mais acentuadamente reflectem a perspectiva inversa, ou seja, de que há vários outros 
negócios que oferecem produtos ou serviços semelhantes.

Fonte: Sondagem à População Adulta 2008

Um outro indicador do grau de inovação nas iniciativas empreendedoras early-stage é a avaliação da 
concorrência, tal como se encontra ilustrado na Figura 9. 
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Em 2008, 30,8% dos empreendedores early-stage em Angola indicavam estar a usar as tecnologias 
e procedimentos mais recentes disponíveis, o que coloca Angola na segunda posição mais alta 
entre os países GEM 2008, no que diz respeito a este indicador. Este valor é substancialmente mais 
elevado do que o verificado na média das economias orientadas por factores de produção (17%). 
Por outro lado, no que diz respeito à utilização de tecnologias e procedimentos novos, Angola regista 
uma taxa consideravelmente mais baixa, de 12,3%, comparada com a média de 20,4% verificada nas 
economias orientadas por factores de produção. Os restantes 57% dos empreendedores angolanos 
têm a percepção de que não estão a usar tecnologia nova nem recente, o que é um valor inferior ao 
registado na média das economias orientadas por factores de produção (62,7%).

Deve ainda realçar-se uma conclusão de certa forma inesperada: em média, as economias orientadas 
por factores de produção apresentam uma taxa significativamente mais elevada de empreendedores 
que indicam utilizar as mais recentes tecnologias e procedimentos (17%), em particular quando 
comparadas com as economias especificamente orientadas para a inovação (10,4%). De outra 
perspectiva, verifica-se que 70,8% dos empreendedores das economias orientadas para a inovação 

Figura 10: 
Avaliação da 
nova tecnologia 
utilizada

Fonte: Sondagem à População Adulta 2008

O terceiro indicador diz respeito à utilização, por parte dos empreendedores, de tecnologias e 
procedimentos recentes (definidos como estando disponíveis há menos de 1 ano), novos (disponíveis 
há mais de 1 e menos de 5 anos) e que não são considerados novos (disponíveis há mais de 5 
anos). A Figura 10 ilustra o grau de novidade da tecnologia utilizada pelos empreendedores early-
stage (de acordo com a sua própria percepção). De referir que a tecnologia deve ser vista num 
contexto regional, ou seja, o que é considerado ser uma tecnologia nova num país, pode não o ser 
noutros países. 
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crêem não utilizar tecnologias ou procedimentos novos. É possível que este resultado seja motivado 
por diferentes percepções daquilo que são as tecnologias mais recentes e novas. 

No que diz respeito à avaliação da nova tecnologia utilizada de país para país, os resultados 
demonstram que, entre os países GEM 2008, o Chile é o país com a mais elevada taxa de percepção 
do uso das mais recentes tecnologias e procedimentos (33,6%), seguido por Angola. Contrastando 
com este países, encontram-se a Alemanha e o Brasil, que são os países GEM 2008 com as taxas 
mais elevadas de empreendedores que afirmam não utilizar tecnologias ou procedimentos novos 
(88,2% e 85,5% respectivamente).

2.5. INTERNACIONALIZAÇÃO

O empreendedorismo não se encontra confinado ao mercado nacional. Uma start-up ou um 
novo negócio pode ter uma dimensão internacional nas suas actividades. As ligações entre o 
desenvolvimento económico e a internacionalização são evidentes. A procura de mercados externos 
para a venda de produtos ou serviços é uma etapa de desenvolvimento normal para empresas que 
pretendem maximizar o seu crescimento. 

Figura 11: 
Grau de 
internacionali-
zação

Fonte: Sondagem à População Adulta 2008

A Figura 11 ilustra a proporção de clientes originários de países fora dos mercados nacionais dos 
empreendedores (considerando os empreendedores de negócios nascentes ou novos negócios). 
Mais de metade (56,5%) dos negócios angolanos integrados no tipo de actividade empreendedora 
early-stage não tem clientes fora do país. Quase 35% dos empreendedores em Angola têm até 
um quarto dos seus clientes no exterior, enquanto somente cerca de 9% têm mais de um quarto 
dos clientes fora do mercado angolano. Em comparação com Angola, as economias orientadas por 
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factores de produção têm em média uma proporção maior de empreendedores sem clientes no 
exterior (64,7%). 

As economias orientadas para a inovação assinalam uma proporção significativamente maior de 
empreendedores com processos de internacionalização. Mais de 57% dos empreendedores das 
economias orientadas para a inovação possuem clientes de outros países. Registe-se ainda que, 
cerca de 20% dos empreendedores das economias orientadas para a eficiência têm mais de um 
quarto dos clientes fora do seu mercado nacional.

Neste enquadramento, a Roménia é uma economia orientada para a eficiência que está fortemente 
sustentada na exportação. Cerca de metade (49,2%) dos empreendedores early-stage têm mais de 
25% dos seus clientes fora do país. Embora mais pequena, a economia orientada para a inovação 
encontrada na Bélgica surge em segunda posição, com cerca de 46% da actividade empreendedora 
early-stage com mais de um quarto dos clientes no exterior. Inversamente, nas economias orientadas 
por factores de produção, como a Índia ou o Irão (representando 89,6% e 88,5%, respectivamente), 
a maioria dos empreendedores early-stage não têm clientes fora do país.

2.6. CESSAÇÃO DA ACTIVIDADE EMPREENDEDORA

Tanto a abertura como o encerramento de negócios são fenómenos importantes e característicos 
das economias dinâmicas. A interrupção de um negócio não deve ser necessariamente considerada 
como um fracasso, podendo dever-se a uma variedade de factores, tais como o aparecimento de 
uma boa oportunidade de venda ou o aparecimento de outras oportunidades de negócio.

A Tabela 3 demonstra a proporção de empreendedores que abandonaram ou interromperam um 
negócio nos 12 meses anteriores à finalização da Sondagem à População Adulta em Angola (Outubro 
de 2008). Na tabela, é estabelecida a distinção entre os negócios dos quais empreendedores saíram e 
não tiveram continuidade, e os negócios que continuaram, mesmo após a saída do empreendedor. 

Tipo de economia

Saiu do negócio 
no passado ano, 

o negócio não 
continuou  (%)

Saiu do negócio 
no passado ano, o 
negócio continuou  

(%)
ANGOLA 19,4 3,8

Orientada por factores de produção 6,2 2,9

Orientada para a eficiência 4,2 1,8

Orientada para a inovação 1,6 0,9
Fonte: Sondagem à população adulta 2008

Em Angola, 19,4% dos adultos encerraram o seu negócio nos 12 meses anteriores à conclusão 
da sondagem GEM. Trata-se da taxa mais elevada entre todos os países GEM 2008, sendo 
substancialmente mais alta do que a da média dos países com economias orientadas por factores 
de produção. Em 3,8% dos casos em que os empreendedores angolanos desistiram do negócio, 
este último teve continuidade sob a gestão de uma nova pessoa. 

Tabela 3: 
Taxa de 
desistência 
de um 
negócio 
por tipo de 
economia 
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As economias orientadas para a inovação têm, em média, a mais baixa taxa de desistência do 
negócio entre a população adulta. Somente 1,6% dos empreendedores saíram de um negócio que 
subsequentemente não teve continuidade e 0,9% dos empreendedores saíram de negócios que, 
após esta saída, continuaram. Neste cenário, verifica-se que as economias orientadas por factores 
de produção apresentam uma taxa de desistência claramente mais elevada entre os três tipos de 
economias visadas na sondagem GEM.

Seguindo-se à economia de Angola, a economia do México, maioritariamente orientada para a eficiência 
apresentou a segunda taxa mais elevada nos empreendedores cujos negócios não continuaram (com 
11,1%). Contrariamente, o Japão e a Rússia tiveram os níveis mais baixos de descontinuidade entre 
os empreendedores sem que existissem novos donos/gestores (revelando resultados equivalentes 
a 0,6 e 0,8, respectivamente). No que se refere aos negócios descontinuados dos empreendedores 
que conseguiram passar os seus negócios a outros donos/gestores, a República Dominicana, uma 
economia orientada para a eficiência, reuniu a taxa mais alta, com 7%, seguindo-se a Índia (com um 
valor de 4,8%), uma economia orientada por factores de produção. Angola posicionou-se em quarto 
lugar entre os países GEM. Inversamente, a Roménia e a Eslovénia não tiveram praticamente taxas 
entre os empreendedores com negócios continuados. 

Tal como referido anteriormente, as razões para a interrupção de um negócio são variadas e a saída 
de um negócio não significa forçosamente que este não teve sucesso. As razões para o abandono de 
um negócio podem ser: 1) uma oportunidade de venda, 2) o negócio não ser lucrativo, 3) problemas 
na obtenção de financiamento, 4) razões pessoais tais como doença, perda de um membro da família 
ou parceiro de negócios, ou divórcio; e 5) outras razões, incluindo outras oportunidades de negócio, 
saída do negócio já planeada, reforma ou um imprevisto. 
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3. EMPREENDEDORISMO E INDICADORES MACROECONÓMICOS

O Capítulo 3 analisa a relação entre a actividade empreendedora e alguns indicadores 
macroeconómicos, como o PIB per capita e o crescimento económico. Este capítulo avalia também 
as condições nacionais gerais para realizar negócios – baseadas nas avaliações publicadas pelo 
Banco Mundial no relatório Doing Business – nos países GEM 2008.

3.1. PRODUTO INTERNO BRUTO

Geralmente denominado por PIB, o Produto Interno Bruto representa o valor do output final total 
de todos os bens (produtos e serviços) produzidos internamente numa economia ao longo de um 
determinado período de tempo (geralmente um ano). Este indicador obtém-se pelo somatório do 
consumo, do investimento, da despesa pública e do valor das exportações, subtraindo o valor das 
importações. 

As taxas de crescimento real do PIB em 2008 encontram-se ilustradas na figura seguinte:

Figura 12: 
Crescimento 
real do PIB em 
2008

Fonte: World Economic Outlook 

A taxa de crescimento real do PIB em 2008 em Angola foi de 16%, a mais elevada entre todos os 
países GEM 2008, seguida pela República da Coreia, com 9,2%. Em contrapartida, a Irlanda, a 
Macedónia e a Itália registaram um cresimento negativo em 2008. Angola evidencia também um 
crescimento assinalável em comparação com os restantes países africanos do GEM 2008 (Egipto 
com 7,2% e África do Sul com 3,8%). 
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Em termos gerais, as economias orientadas por factores de produção apresentam, em média, um 
crescimento real do PIB superior (6,9%), quando comparadas com as economias orientadas para 
a eficiência (4,1%) e com as economias orientadas para a inovação (2,3%). Os países africanos 
configuram a média mais elevada de taxa de crescimento real do PIB, ao passo que a média dos 
países da UE se encontra no extremo oposto.

PIB per capita (PPP)

Na análise do PIB é importante ter em consideração a dimensão de cada país. Geralmente, o 
PIB per capita fornece uma análise mais informativa quando se compara a realidade de diferentes 
países. Os valores do PIB per capita utilizados neste capítulo foram sujeitos a uma padronização 
com base na paridade do poder de compra (PPP - do inglês Purchasing Power Parity). A PPP é uma 
taxa cambial utilizada para converter valores para uma determinada moeda, neste caso o Dólar 
Norte-americano (US$), igualando assim as paridades de poder de compra das diferentes moedas. 
Em suma, a PPP equilibra o nível de preços dos diferentes países.

Figura 13: 
PIB per capita 
(US$) 2008

A Figura 13 evidencia que o PIB per capita angolano é de $6.443, colocando o País na quadragésima 
posição entre os 43 países GEM 2008. A Noruega tem o PIB per capita mais elevado ($55.199), 
seguida pelos EUA ($47.025) e muito distante da Índia ($2.787), que apresenta o PIB per capita 
mais baixo de todos os países GEM 2008. Em comparação com os restantes países africanos 
participantes na sondagem GEM, Angola tem um PIB per capita consideravelmente mais baixo do 
que a África do Sul ($10.187), encontrando-se sensivelmente ao mesmo nível do que o Egipto.

Fonte: World Economic Outlook 
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As economias orientadas para a inovação apresentam, em média, um PIB per capita mais elevado 
($36.276), em comparação com as economias orientadas para a eficiência ($12.840) e com as 
economias orientadas por factores de produção ($6.769). Os países membros da UE participantes 
no estudo detêm, em média, o mais elevado PIB per capita ($31.488).

Actividade empreendedora e PIB per capita

A relação entre a actividade empreendedora e o crescimento económico pode ser analisada, utilizando 
dois tipos de dados já apresentados – a taxa TEA e o PIB per capita.
 
A Figura 14 ilustra a relação entre o empreendedorismo e o PIB per capita em 2008. Esta relação é 
demonstrada pela formação da curva entre a taxa TEA e o PIB per capita. 

Figura 14: 
PIB per 
capita e taxa 
TEA 2008

Fonte: Sondagem à População Adulta 2008 e World Economic Outlook 
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Esta relação não linear demonstrada pela curva em forma de “U” entre o PIB per capita e a taxa TEA 
tem-se verificado consistentemente nos últimos anos de realização do GEM. 

A curva em forma de “U” pode ser explicada da seguinte forma: em países com baixos níveis de 
rendimento per capita, a economia nacional é caracterizada pela prevalência de vários pequenos 
negócios. À medida que o rendimento per capita aumenta, a industrialização e as economias 
de escala permitem às empresas maiores e já estabelecidas satisfazer a crescente procura por 
mercados em crescimento, aumentando assim o seu papel relativo na economia. Um factor 
importante deste incremento é a existência de estabilidade política e macroeconómica, reflectidas 
pelo desenvolvimento de instituições fortes. A afirmação do papel das grandes empresas pode 
ser acompanhada por uma redução do número de novos negócios, uma vez que, neste caso, um 
crescente número de pessoas encontra empregos estáveis nas grandes indústrias. 

À medida que se verifica um aumento do rendimento, o papel desempenhado pelos empreendedores 
pode também sair reforçado, já que mais indivíduos passam a poder aceder aos recursos necessários 
para começar um negócio num ambiente económico que permite a exploração de oportunidades. 
Embora o retrato anual da actividade empreendedora early-stage feito pelo GEM evidencie de 
modo consistente a formação de uma linha curva ao longo dos anos, tal não significa que todos os 
países sigam esta tendência no tempo, uma vez que existem também outras condições nacionais 
relevantes que influenciam a taxa de actividade empreendedora early-stage. 

Quando um país se posiciona acima da linha curva, indica que este apresenta uma intensidade de 
empreendedorismo mais alta do que o esperado para um país com o seu PIB per capita. A Tabela 4 
agrupa todos os países GEM 2008 analisados numa matriz, de acordo com o valor do PIB per capita 
em 2008 e a posição relativamente à curva.

Menos de US$15.000 US$15.000 – US$35.000 Mais de US$35.000

ACIMA DA CURVA

Angola (F)
Argentina (E)
BolÍvia (F)
Chile (E)
Colômbia (F)
Equador (F)
México (E)
Peru (E)
Rep Dominicana(E)
Uruguai (E)

Eslovénia (I)
Espanha (I)
Israel (I)
Grécia (I)
Rep. da Coreia (I)

EUA (I)
Finlândia (I)
Islândia (I)

NA CURVA
Jamaica (E)
Macedónia (E)

Irlanda (I)

ABAIXO DA CURVA

África do Sul (E)
Bósnia e Herzegovina (F)
Brasil (E)
Egipto (F)
Índia (F)
Irão (F)
Roménia (E)
Sérvia (E)
Turquia (E)

Croácia (E)
França (I)
Hungria (E)
Itália (I)
Japão (I)
Letónia (E)
Rússia (E)

Alemanha (I)
Bélgica (I)
Dinamarca (I)
Holanda (I)
Noruega (I)
Reino Unido (I)

F: Orientadas por factores de produção; E: Orientadas para a eficiência; I: Orientadas para a inovação

Fonte: Sondagem à População Adulta 2008 e World Economic Outlook

Tabela 4:
PIB per 
capita e taxa 
TEA
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Angola está posicionada acima da curva, o que significa que a taxa TEA angolana é superior à 
esperada para um país com este PIB per capita. 

Motivações para o empreendedorismo e PIB per capita

Na sub-secção 2.3 foram analisadas as motivações que concorrem para o empreendedorismo, 
entre os países GEM 2008, tendo sido indicada uma diferença significativa entre as motivações dos 
empreendedores nas economias orientadas para a inovação, comparativamente com as motivações 
patentes nas economias orientadas por factores de produção (incluindo Angola) e nas economias 
orientadas para a eficiência. 

Afigura-se pertinente analisar especificamente a taxa de actividade empreendedora early-stage 
induzida pela oportunidade e induzida pela necessidade, considerando o PIB per capita de cada 
país. Esta análise demonstra que as nações tendem a evidenciar mais actividade empreendedora 
early-stage induzida pela oportunidade do que induzida pela necessidade. A Figura 15 ilustra esta 
tendência, mostrando a relação entre a percentagem de actividade empreendedora early-stage 
motivada pela oportunidade em cada país e o respectivo PIB per capita.

Figura 15:
PIB per capita e 
empreendedo-
rismo 
motivado pela 
oportunidade 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2008 e World Economic Outlook 

Tal como resulta claramente da análise da Figura 15, Angola, por exemplo, tem 37,2% de 
empreendedores early-stage motivados pela oportunidade e um PIB per capita (PPP) de $6.443 em 
2008.

Por outro lado, ao considerar a relação entre o PIB per capita e a actividade empreendedora early-
stage baseada na não-oportunidade (necessidade e manutenção do rendimento), parece verificar-
se que a actividade empreendedora early-stage induzida por motivos de não-oportunidade tende a 
decrescer à medida que as nações são mais ricas. A Figura 16 evidencia esta tendência.
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Figura 16: 
PIB per capita e 
empreendedo-
rismo motivado 
pela não-
-oportunidade

Fonte: Sondagem à população adulta 2008 e World Economic Outlook 

Angola, por exemplo, tem 47% de empreendedores early-stage induzidos por motivos de não-
oportunidade e um PIB per capita de $6.443 em 2008.

Poderá ainda concluir-se, pela análise das Figuras 15 e 16, que Angola apresenta um nível de 
empreendedorismo early-stage motivado pela oportunidade ligeiramente inferior ao que o seu PIB 
per capita poderia indiciar. 

3.2. CONDIÇÕES NACIONAIS PARA FAZER NEGÓCIO NOS PAÍSES GEM 2008

O relatório Doing Business, publicado pelo Banco Mundial, é um relatório anual, dedicado a investigar 
as regras que fomentam e que restringem as actividades de negócios e tem, em 2009, a sua sexta 
edição. Este relatório apresenta indicadores quantitativos sobre as regulamentações ligadas ao 
mundo dos negócios e sobre a protecção de direitos de propriedade, dados estes que podem ser 
comparados num universo de 181 economias ao longo do tempo. Neste contexto, são medidas as 
regulamentações que afectam as 10 fases de vida de um negócio: 1) Começar o negócio, 2) Obter as 
licenças de construção, 3) Empregar colaboradores, 4) Registar a propriedade, 5) Obter crédito, 6) 
Proteger os investidores, 7) Pagar impostos, 8) Comercializar além fronteiras, 9) Respeitar contratos 
e 10) Encerrar o negócio. Os indicadores referidos neste relatório são utilizados para analisar os 
resultados económicos e identificar quais foram as reformas que funcionaram, onde e porquê7.

A análise incluída no Doing Business 2009 é, em muitos aspectos, semelhante ao estudo GEM. 
Especificamente, verifica-se que o Doing Business 2009 permite obter uma avaliação sobre quão 
fácil é, para os actuais e potenciais empreendedores, desenvolver comercialmente as suas ideias. 
Este é um aspecto importante para a orientação do empreendedorismo num país.
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7 A informação contida nesta secção é baseada no relatório Doing Business 2009, do Banco Mundial.
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Estas 10 componentes são utilizadas para obter o índice principal, o Ease of Doing Business 
(facilidade de fazer negócio). Angola encontra-se na 168ª posição entre as 181 economias analisadas 
a nível mundial com base neste índice, o que representa uma melhoria de somente uma posição 
relativamente à classificação do ano anterior. No grupo dos 43 países participantes no GEM 2008, 
Angola ocupa a última posição. 

Ao analisar o índice Ease of Doing Business, verifica-se que as economias orientadas para a inovação 
são, em média, as que conseguem ficar melhor classificadas, seguidas pelas economias orientadas 
para a eficiência, surgindo por último as economias orientadas por factores de produção. A maioria 
das economias orientadas para a inovação encontra-se no primeiro quartil do ranking, enquanto a 
maioria das economias orientadas para a eficiência se integra no segundo e terceiro quartis. Quanto 
às economias orientadas por factores de produção, encontram-se nas últimas posições, ou seja, no 
quarto quartil. 

As classificações dos 43 países participantes no GEM 2008 de acordo com o índice Ease of Doing 
Business e as suas 10 componentes, referidas anteriormente, são ilustradas na Tabela 5.
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Tabela 5: 
Dados 
seleccionados 
do relatório 
Doing Business  
2009        

Fonte: Doing Business 2009
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Angola 43 40 32 42 43 33 17 31 43 42 42

Bolívia 42 43 28 43 36 41 35 43 37 38 24
Bósnia e Herzegovina 36 42 35 24 37 25 29 39 21 36 25
Colômbia 21 25 16 12 20 25 11 34 33 39 16
Equador 40 41 24 41 17 33 38 18 38 33 40
Egipto 35 16 39 23 22 33 22 35 12 40 38
Índia 38 34 34 14 30 13 13 41 30 43 41
Irão 41 27 40 35 38 33 43 26 40 22 34
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Ef
ic
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África do Sul 16 19 13 21 23 1 4 5 41 27 26

Argentina 34 38 41 28 26 25 35 32 36 20 28
Brasil 39 36 29 25 34 33 22 36 21 32 37
Chile 17 22 18 9 8 29 13 11 20 23 35
Croácia 32 32 38 34 32 29 38 9 34 19 27
Hungria 18 13 26 13 15 13 37 27 26 9 23
Jamaica 26 4 14 5 33 33 22 42 35 37 13
Letónia 13 15 22 22 19 5 17 10 13 2 30
Macedónia 28 5 37 26 24 18 29 6 25 24 39
México 23 30 8 31 25 25 13 38 29 25 14
Peru 25 31 19 37 9 5 8 24 32 35 32
República Dominicana 31 26 21 17 31 33 38 19 15 28 43
Roménia 19 12 25 33 35 5 13 37 17 16 29
Rússia 37 24 43 20 12 41 29 32 42 10 31
Sérvia 29 29 42 15 27 13 22 29 24 30 33
Turquia 24 18 33 30 7 29 17 17 22 14 36
Uruguai 33 33 36 11 39 18 29 40 39 31 22
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Alemanha 11 28 2 32 14 5 29 22 5 7 17
Bélgica 9 10 11 6 42 18 6 15 36 12 6
Dinamarca 2 7 1 2 10 5 11 2 1 15 24
Eslovénia 22 17 20 39 29 33 8 21 28 26 18
Espanha 20 39 15 40 11 18 29 23 19 21 12
EUA 1 2 5 1 2 3 1 13 8 4 10
Finlândia 8 9 10 27 4 13 17 25 2 3 3
França 15 6 3 36 41 18 22 26 11 8 20
Grécia 30 37 12 29 28 41 42 14 27 29 21
Holanda 12 20 27 18 6 18 35 7 7 17 8
Irlanda 4 1 7 7 21 5 1 1 10 18 4
Islândia 6 8 6 8 3 13 22 8 16 1 11
Israel 14 11 31 16 40 3 1 20 4 34 19
Itália 27 21 23 10 16 33 17 30 23 41 15
Japão 7 23 9 3 13 5 6 28 9 11 1
Noruega 5 14 19 19 1 18 8 4 3 5 2
República da Coreia 10 35 4 38 18 5 22 12 6 6 9
Reino Unido 3 3 17 4 5 1 4 3 24 13 7
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Começar o negócio: Angola encontra-se na posição 40 entre os 43 países GEM 2008 (e em 156º 
entre os 181 países do Doing Business 2009) nesta área. Para começar um negócio em Angola são 
necessários, de acordo com este estudo, 8 procedimentos, que levam cerca de 68 dias a concluir. 
Adicionalmente, estima-se que o custo deste processo corresponde a 197% do rendimento per 
capita, sendo que o capital mínimo necessário corresponde a 39,1% do rendimento per capita. No 
entanto, deve considerar-se que em 2007/08 foi implementado um processo baseado na ideia de 
“one-stop-shop”, para a criação de negócios em Angola, que se espera ter reflexos significativos no 
processo de criação de um negócio. Progressos semelhantes verificaram-se em Portugal, tal como 
foi referido no relatório GEM 2007, onde se destacou o facto de anteriores reformas terem conduzido 
a uma melhoria significativa no que diz respeito à facilidade de começar um negócio, que passou de 
uma média de 54 dias para 88.

Obter as licenças de construção: Angola encontra-se na 32ª posição entre os 43 países participantes 
no GEM 2008 (e na posição 125 entre os 181 países Doing Business 2009) no que diz respeito 
à facilidade e custo de obtenção de licenças de construção, inspecções e ligações de acesso às 
utilidades básicas (água, luz, gás, etc.). De modo a obter licenças de construção em Angola, segundo 
o Doing Business 2009, são necessários 12 procedimentos, que ocupam uma média de 328 dias. 
O custo destes procedimentos corresponde a 831% do rendimento per capita. À semelhança do 
referido no indicador anterior, também nesta área foram realizadas reformas em 2007/08, pelo que 
se espera uma redução do tempo e dos custos associados. Destaca-se que Angola foi classificada 
como o 10º melhor “reformador” (país que realizou reformas) entre os 181 países Doing Business 
2009. O País incorporou, por exemplo, os pedidos de ligação à rede eléctrica e de abastecimento 
de água no processo de obtenção de licenças de contrução, o que fez com que os procedimentos 
associados a esta fase específica passassem de 14 dias para os actuais 12.

Empregar colaboradores: Nesta área, Angola ocupa a penúltima posição entre os 43 países GEM 
2008 (e a 174ª entre os 181 países Doing Business 2009). Em Angola, é considerado particularmente 
difícil contratar e despedir trabalhadores, o que resulta num mercado de trabalho ineficiente. 

Registar a propriedade: Nesta área, Angola ocupa a última posição entre os 43 países GEM 2008 
(e a 173a entre os 181 países Doing Business 2009). No Doing Business 2009 refere-se que são 
necessários 7 procedimentos para efectuar o registo de propriedade em Angola, ocupando este 
processo uma média de 334 dias, o que faz com que Angola se encontre entre os 5 países mais lentos 
neste aspecto. O custo deste processo em Angola corresponde a 11,6% do valor da propriedade. 

Obter crédito: Angola ocupa a 33ª posição entre os 43 países GEM 2008 (e a 84ª entre os 181 
países Doing Business 2009) relativamente à obtenção de crédito. No que diz respeito em particular 
à protecção dos direitos dos credores e devedores através de leis que assegurem a garantia dos 
créditos e dos processos de bancarrota, o estudo classifica Angola como estando abaixo da média. 
Note-se que a rápida expansão do sector bancário privado em Angola deverá conduzir a melhorias 
nesta área.

Proteger os investidores: Angola é o 17o classificado entre os 43 países GEM 2008 (e o 53o entre 
os 181 países do Doing Business 2009) no que diz respeito a este indicador. Esta posição acima da 
média entre os países GEM 2008 indica que, em média, Angola tem mecanismos relativamente fortes 
de protecção de accionistas minoritários relativamente à utilização indevida dos bens da empresa 
para fins pessoais.
Pagar impostos: Angola encontra-se em 31º lugar entre os 40 países GEM 2008 (e em 130º lugar 

8 A informação contida nesta secção é baseada no relatório Doing Business 2009, do Banco Mundial.
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entre os 181 países Doing Business 2009) relativamente a este indicador, que mede elementos tais 
como a logística do pagamento de impostos empresariais (ex: tempo necessário para tratar dos 
principais impostos) e a carga fiscal total das empresas.

Comercializar além fronteiras: No que diz respeito às trocas comerciais transfronteiriças, Angola 
encontra-se no último lugar entre os 43 países GEM 2008 (e em 172º lugar entre os 181 países 
Doing Business 2009). De acordo com o Doing Business 2009, são necessários 12 documentos 
para exportar produtos de Angola, o que coloca o País entre os 5 países que exigem uma maior 
quantidade de documentação. Adicionalmente, este tipo de troca comercial leva, em média, 68 dias a 
efectivar-se, fazendo de Angola o sétimo país mais lento a lidar com a documentação necessária. O 
custo de exportação é, em média, de $2.250 por contentor. As importações requerem 9 documentos, 
demorando uma média de 62 dias a efectivar-se. O custo das importações é, em média, de $3.325 
por contentor.

Respeitar contratos: Angola é o penúltimo dos 43 países GEM 2008 (e o 179o entre os 181 países 
Doing Business 2009) no que diz respeito à aplicação de contratos, medindo-se desta forma a 
eficiência do sistema judicial na resolução de disputas comerciais. O relatório Doing Business 2009 
indica que são necessários 46 procedimentos para aplicar contratos em Angola, demorando este 
processo uma média de 1.011 dias e tendo um custo médio de 44,4% da queixa.

Encerrar o negócio: Medindo o tempo, o custo e as consequências do encerramento de um 
negócio, Angola ocupa a penúltima posição entre os 43 países GEM 2008 (e a 142a posição entre os 
181 países Doing Business 2009). Em Angola, de acordo com o Doing Business 2009, é necessária 
uma média de 6,2 anos para encerrar um negócio, o que coloca o País entre os 5 países mais lentos 
neste aspecto. O custo de encerrar um negócio é estimado como sendo de 22% do seu valor e a 
taxa de recuperação é, em média, de dez cêntimos por cada dólar (US$) devido. 
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4. CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO EMPREENDEDORISMO EM 

ANGOLA

O Capítulo 4 avalia as condições estruturais que têm impacto na actividade empreendedora em 
Angola. Estas condições estruturais – apresentadas já no Capítulo 1 – são utilizadas no GEM para 
analisar os elementos que fomentam e obstaculizam o desenvolvimento da actividade empreendedora 
em determinado país. 

Estas nove condições estruturais são:

1. Apoio Financeiro 
2. Políticas Governamentais 
3. Programas Governamentais 
4. Educação e Formação
5. Transferência de Investigação e Desenvolvimento (I&D)
6. Infra-estrutura Comercial e Profissional
7. Abertura do Mercado/Barreiras à Entrada
8. Acesso a Infra-estruturas Físicas
9. Normas Sociais e Culturais

A principal fonte de informação utilizada para avaliar estas condições estruturais é a Sondagem a 
Especialistas, realizada junto de peritos em empreendedorismo em determinado país. A sondagem 
é igual em todos os países participantes no GEM, pelo que, para além da análise das condições 
estruturais, pode incluir ainda comparações com outros países GEM9. Em Angola, a Sondagem 
a Especialistas foi realizada junto de 23 peritos. A lista destes especialistas é apresentada no 
Anexo II e representa uma selecção de indivíduos reconhecidos em diversas áreas ligadas ao 
empreendedorismo em Angola. 

Na sondagem, foi perguntado aos especialistas se consideravam que cada aspecto enunciado nas 9 
condições estruturais do empreendedorismo era proporcionado de forma adequada nos respectivos 
países. Para tal, estes peritos responderam utilizando uma escala com 5 graus, de “insuficiente” 
(representada pelo valor -2) a “suficiente” (representada pelo valor +2). O valor 0 (zero) é atribuído 
quando se avalia um aspecto como sendo “nem suficiente nem insuficiente”. A Tabela 6 ilustra os 
diversos graus da escala utilizada. 

Escala qualitativa Escala quantitativa
Insuficiente -2

Parcialmente insuficiente -1

Nem suficiente nem insuficiente 0

Parcialmente suficiente 1

Suficiente 2
Fonte: Sociedade Portuguesa de Inovação

Tabela 6: 
Escala 
qualitativa e 
quantitativa

9 Entre os 43 países participantes no GEM 2008, somente 31 participaram na Sondagem a Especialistas. Entre estes países 
estão: 7 das 8 economias orientadas por factores de produção (não participou a Índia), 13 das 17 economias orientadas para 
a eficiência (não participaram a Hungria, a Letónia, a Roménia e a Turquia) e 11 das 18 economias orientadas para a inovação 
(não participaram a Bélgica, a França, a Holanda, a Islândia, Israel, o Japão e o Reino Unido).
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Os resultados obtidos para cada condição estrutural do empreendedorismo são apresentados 
seguidamente.

4.1. APOIO FINANCEIRO

A condição estrutural relativa ao apoio financeiro contempla o nível de acessibilidade a fontes 
de financiamento para empresas novas e em crescimento, incluindo bolsas e subsídios. Esta 
área considera também a qualidade do apoio financeiro – financiamento de capital próprio, 
financiamento de capital semente, fundos de amortização de dívida – assim como o conhecimento 
do empreendedorismo por parte da comunidade financeira. 

Os resultados são ilustrados na Figura 17.

Figura 17: 
Apoio financeiro

Fonte: Sondagem a Especialistas 2008

Em termos globais, os especialistas consideram que, em Angola, o apoio financeiro aos 
empreendedores é parcialmente insuficiente, tal como demonstrado na Figura 17. Comparativamente 
com outras economias orientadas por factores de produção, os especialistas em Angola consideram 
que os fundos para amortização de dívida, os fundos de capital de risco e o capital de ofertas 
públicas iniciais (IPO) são parcialmente insuficientes. No entanto, estes especialistas expressaram 
uma opinião mais positiva ao avaliar a disponibilidade de subsídios governamentais, em comparação 
com os especialistas de outras economias orientadas por factores de produção. Destacam-se ainda, 
dentro desta condição estrutural, os seguintes aspectos:
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• Os aspectos do apoio financeiro com a avaliação mais elevada por parte dos especialistas em 
Angola são a disponibilidade de subsídios governamentais e o financiamento de capital próprio. A 
sondagem demonstra que, no que diz respeito a estes dois factores, os especialistas consideram 
que os mesmos não são suficientes nem insuficientes, com uma pontuação média de -0,32 para 
a disponibilidade de subsídios governamentais e -0,45 para o financiamento de capital próprio.

• Os aspectos do apoio financeiro que foram avaliados com as pontuações mais baixas foram 
a disponibilidade de fundos de capital de risco e o capital de IPO. Em ambos casos, os peritos 
consideram que a existência destes apoios é parcialmente insuficiente, atribuindo pontuações 
de -1,45 e -1,48 respectivamente. No caso do capital de IPO, a pontuação atribuída é explicável 
pelo facto de a bolsa de valores estar ainda em fase de desenvolvimento inicial. 

4.2. POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS

Esta condição estrutural indica o grau em que as políticas governamentais relativas a impostos, 
regulamentações e sua aplicação são neutras no que diz respeito à dimensão das empresas10 e/ou 
se estas políticas incentivam ou desincentivam empresas novas e em crescimento. Os resultados 
são apresentados na Figura 18.

Figura 18: 
Políticas 
governamentais

Fonte: Sondagem a Especialistas 2008

10 Políticas que são neutras em termos da dimensão do negócio são aquelas que não tomam em consideração a dimensão do 
negócio aquando da aplicação de impostos e regulamentos, i.e. multinacionais e empresas pequenas são tratadas de igual 
modo.
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A Figura 18 demonstra que a opinião geral dos especialistas vai no sentido de que as políticas 
governamentais angolanas apoiam o empreendedorismo de forma parcialmente insuficiente. Ainda 
assim, a avaliação das políticas governamentais em Angola é, no geral, mais positiva do que noutras 
economias orientadas por factores de produção, principalmente no que diz respeito ao grau em que 
estas políticas favorecem novas empresas, à prioridade que o governo dá ao empreendedorismo e 
à consistência na aplicação de impostos e outras regulamentações governamentais. Deverá ainda 
destacar-se que:

• Os aspectos ligados às políticas governamentais de apoio ao empreendedorismo que 
obtiveram pontuação mais elevada foram a prioridade das políticas a nível nacional nesta área 
(-0,26), assim como a aplicação previsível e consistente de impostos e outras regulamentações 
governamentais a negócios novos e em crescimento (-0,35).

• Em contrapartida, os aspectos das políticas governamentais pontuados com os valores 
médios mais baixos estão ligados com a dificuldade em lidar com a burocracia governamental, 
as regulamentações e os requisitos de licenciamento (-1,41), e também com as dificuldades que 
os novos negócios enfrentam para obter a maioria das autorizações e licenças no espaço de 
cerca de uma semana (-1,55).

4.3. PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

A terceira condição estrutural do empreendedorismo analisa a existência de programas 
governamentais (a todos os níveis: nacional, regional e municipal) e o nível de apoio que estes dão 
à actividade empreendedora, considerando os aspectos indicados na Figura 19.

Figura 19: 
Programas 
governamentais

Fonte: Sondagem a Especialistas 2008
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Em termos gerais, os especialistas crêem que o apoio ao empreendedorismo através dos programas 
governamentais é parcialmente insuficiente. O apoio prestado pelos parques de ciência e tecnologia 
e incubadoras de empresas a negócios novos e em crescimento em Angola é classificado como 
sendo substancialmente inferior relativamente às restantes economias orientadas por factores de 
produção, assim como relativamente às economias orientadas para a eficiência e inovação. Isto 
reflecte a perspectiva geral acerca desta condição estrutural, no âmbito da qual os especialistas 
consideram haver um cenário mais negativo, em comparação com os especialistas de outras 
economias orientadas por factores de produção, com excepção do grau em que o apoio do governo 
pode ser obtido através de uma única agência. As seguintes conclusões devem também ser 
destacadas:

• O aspecto ligado ao apoio ao empreendedorismo através de programas governamentais com 
pontuação mais elevada diz respeito ao número de programas governamentais dirigidos a 
negócios novos e em crescimento (-0,87).

• O aspecto que mereceu a avaliação mais negativa diz respeito ao grau em que os indivíduos 
que necessitam de auxílio de um programa governamental para um negócio novo ou em 
crescimento conseguem obter o que pretendem (-1,26).

4.4. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

A condição estrutural ligada à educação e formação analisa o grau de incorporação de conteúdos 
sobre o empreendedorismo no sistema educativo em todos os seus níveis11, assim como o impacto 
da educação e formação no empreendedorismo em determinado país. Assim, esta condição examina 
os aspectos ilustrados na Figura 20.

Figura 20: 
Educação e 
formação

Fonte: Sondagem a Especialistas 2008

11 Ensino básico, secundário e superior.
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A Figura 20 ilustra a tendência geral de que a educação e formação em Angola abordam o 
empreendedorismo de maneira parcialmente insuficiente. Destaca-se também o facto de, na opinião 
dos especialistas, o apoio dado pelo sistema de educação e formação em Angola (em todos os 
aspectos analisados nesta condição estrutural) ser pior do que a média registada noutras economias 
orientadas por factores de produção, assim como nas economias orientadas para a eficiência e para 
a inovação. Salienta-se ainda que:

• O aspecto da educação para o empreendedorismo com a pontuação mais elevada na opinião 
dos especialistas é a oferta de formação empreendedora aos estudantes das instituições de 
ensino superior. Apesar de ser o aspecto mais positivo, é avaliado como sendo parcialmente 
insuficiente (-1,00). 

• O aspecto da educação para o empreendedorismo com a pontuação mais baixa é a medida 
em que o ensino básico e secundário dão atenção aos conteúdos ligados ao empreendedorismo 
e à criação de novos negócios. O apoio ao empreendedorismo em Angola, neste aspecto, é 
insuficiente, com uma pontuação de -1,64.

4.5. TRANSFERÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO (I&D)

A transferência de Investigação e Desenvolvimento (I&D), uma outra condição estrutural do 
empreendedorismo, está relacionada com o impacto da I&D na criação de novas oportunidades de 
negócio que possam ser utilizadas por novas empresas. Os aspectos examinados no âmbito desta 
área são descritos na Figura 21.

Fonte: Sondagem a Especialistas 2008

Figura 21: 
Transferência 
de Investigação 
e Desenvolvi-
mento
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Tal como ilustrado na Figura 21, verifica-se que a incorporação de I&D na actividade empreendedora 
em Angola tem uma avaliação inferior à registada na média das restantes economias orientadas por 
factores de produção e das economias orientadas para a eficiência e para a inovação – com excepção 
do grau em que as empresas novas e em crescimento têm capacidade adquirir a tecnologia mais 
recente em termos de preço. Destacam-se ainda as seguintes conclusões:

• O aspecto relativo à transferência de I&D com a pontuação mais elevada é a razoabilidade do 
preço da tecnologia mais recente para as empresas novas e em crescimento. Ainda assim, este 
aspecto foi considerado parcialmente insuficiente (-0,71).

• O apoio disponível para os engenheiros e cientistas, para que estes possam comercializar 
as suas ideias através das empresas novas e em crescimento, é avaliado por quase todos os 
peritos como sendo insuficiente (-1,73). 

4.6. INFRA-ESTRUTURA COMERCIAL E PROFISSIONAL 

A condição estrutural do empreendedorismo “infra-estrutura comercial e profissional” analisa os 
serviços comerciais, de contabilidade e outros serviços jurídicos e institucionais, assim como a 
forma como estes intervêm na promoção e criação de novos negócios. Para além destes factores, 
é analisada também a acessibilidade à informação de fontes gerais, tais como a Internet, jornais, 
revistas e seminários públicos a nível nacional e internacional. Os resultados obtidos encontram-se 
na Figura 22.

Figura 22: 
Infra-estrutura 
comercial e 
profissional

Fonte: Sondagem a Especialistas 2008
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A Figura 22 demonstra que a opinião geral dos especialistas vai no sentido de que a infra-estrutura 
comercial e profissional de apoio aos empreendedores em Angola é pior, em média, do que noutras 
economias orientadas por factores de produção. A diferença relativa entre Angola e as restantes 
economias orientadas por factores de produção é mais expressiva no que diz respeito à facilidade 
de obter bons serviços jurídicos e contabilísticos para empresas novas e em crescimento. Outros 
pontos a destacar nesta análise são:

• O aspecto desta condição geral do empreendedorismo que mereceu uma pontuação mais 
elevada foi o número de fornecedores de serviços e consultores de apoio aos negócios novos 
e em crescimento. Os especialistas avaliaram este aspecto como sendo nem suficiente nem 
insuficiente (-0,27).

• Em contrapartida, o aspecto da infra-estrutura comercial e profissional pontuado de forma 
mais negativa pelos peritos é a facilidade com que os negócios novos e em crescimento 
conseguem obter bons fornecedores e consultores de apoio (-1,19). Este resultado demonstra 
que, embora os fornecedores e consultores existam, as empresas novas e em crescimento têm 
mais dificuldade em aceder aos mesmos, por exemplo devido ao seu custo.

4.7. ABERTURA DO MERCADO/BARREIRAS À ENTRADA

A condição estrutural do empreendedorismo designada por “abertura do mercado/barreiras à 
entrada” analisa em que medida os acordos comerciais são difíceis de modificar, impedindo que as 
empresas novas e em crescimento compitam e vão substituindo os seus fornecedores e consultores. 
Esta condição estrutural analisa também a transparência do mercado e as políticas governamentais 
que estimulam a abertura do mesmo e o nível de competitividade das empresas. Os resultados são 
apresentados na Figura 23.

Figura 23: 
Abertura do 
mercado/
barreiras à 
entrada

Fonte: Sondagem a Especialistas 2008
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Existem diferenças consideráveis entre as opiniões dadas pelos especialistas acerca dos diferentes 
aspectos ilustrados na Figura 23.

Por exemplo, o grau em que os mercados de bens de consumo e serviços, assim como os mercados de 
negócio entre empresas (B2B) mudam radicalmente de ano para ano (indicando que estes mercados 
estarão abertos para novos concorrentes) é avaliado de forma positiva (com respectivamente 0,45 
e 0,10) em Angola, através de uma avaliação acima da registada na média dos restantes grupos de 
países. Este resultado indica que o facto de a economia angolana sofrer mudanças de forma rápida 
contribui para que se criem nichos de mercado para empresas novas e em crescimento.

No entanto, o nível em que as empresas novas e em crescimento podem ser injustamente bloqueadas 
por parte das empresas estabelecidas (-0,86) e o grau em que a legislação anti-trust é feita cumprir por 
parte das autoridades (-1,58) são aspectos aos quais é atribuída uma pontuação substancialmente 
inferior à média das restantes economias orientadas por factores de produção participantes nesta 
sondagem.

4.8. ACESSO A INFRA-ESTRUTURAS FÍSICAS

O acesso a infra-estruturas físicas é a condição estrutural do empreendedorismo através da qual 
se afere a facilidade de acesso a recursos físicos, incluindo comunicações, serviços básicos, 
transportes, matérias-primas e recursos naturais que possam ser vantajosos para o crescimento do 
empreendedorismo e para o desenvolvimento. A análise aqui efectuada inclui também o potencial 
contributo das infra-estruturas físicas na competitividade das empresas novas e em crescimento. Os 
resultados são apresentados na Figura 24.

Figura 24: 
Acesso a 
infra-estruturas 
físicas

Fonte: Sondagem a Especialistas 2008
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Tal como transparece da análise da Figura 24, há uma opinião generalizada de que o acesso a infra-
estruturas físicas é menos suficiente em Angola do que na média das restantes economias orientadas 
por factores de produção e nas economias orientadas para a eficiência e para a inovação. Isto 
demonstra que a opinião generalizada dos peritos vai no sentido de que as actuais infra-estruturas 
físicas não apoiam suficientemente os negócios novos e em crescimento. Esta opinião vem reforçar 
a expectativa de que o impacto dos investimentos actuais do governo angolano em infra-estruturas 
seja positivo. Destaca-se ainda que:

• O aspecto das infra-estruturas físicas com a pontuação mais elevada por parte dos especialistas 
está relacionado com o preço das utilidades básicas, tais como o gás, a água, a electricidade e 
saneamento básico para os negócios novos e em crescimento. Este aspecto fo avaliado como 
não sendo suficiente nem insuficiente (0,05). 

• No entanto, todos os outros aspectos ligados às infra-estruturas físicas foram avaliados como 
sendo parcialmente insuficientes (entre -0,95 e -1,14) e, tal como já foi referido, foram avaliados 
como sendo de acesso bastante mais difícil a preços razoáveis, comparativamente com outros 
grupos de países.

4.9. NORMAS SOCIAIS E CULTURAIS

Esta condição estrutural do empreendedorismo analisa a extensão em que as normas sociais e culturais 
vigentes encorajam ou desencorajam acções individuais relacionadas com empreendedorismo, 
assim como o grau de aceitação geral do empreendedorismo. No Capítulo 3, é analisada a relação 
entre actividade empreendedora e a motivação dos empreendedores. Desta feita, analisa-se o efeito 
que as normas sociais e culturais têm nas iniciativas individuais e no empreendedorismo.

O espectro das normas sociais e culturais inclui uma multiplicidade de aspectos. A sua análise 
começa com uma avaliação geral da relação entre a cultura nacional e o empreendedorismo, tal 
como ilustrado na Figura 25.    

Figura 25: 
Normas sociais 
e culturais

Fonte: Sondagem a Especialistas 2008



Global Entrepreneurship Monitor - Projecto GEM Angola 2008

53

A Figura 25 revela que a cultura nacional em Angola é vista como encorajadora do empreendedorismo 
em maior grau do que nas outras economias orientadas por factores de produção, tendência que se 
verifica em quase todos os aspectos avaliados em comparação com as economias orientadas para 
a eficiência e para a inovação. Este é um resultado bastante positivo em Angola. A excepção é feita 
quando se fala da ênfase que a cultura nacional dá à responsabilidade do indivíduo (em detrimento 
do colectivo) na gestão da sua própria vida, aspecto que os peritos avaliaram como sendo menos 
suficiente do que os peritos de outros grupos de países. 

Para além disto, tal como ilustrado na Figura 26, a cultura e as normas nacionais em Angola são 
vistas como proporcionadoras de boas oportunidades para o empreendedorismo e para a criação 
de novas empresas. Também esta percepção é mais positiva no caso de Angola do que na média 
dos restantes grupos de países. 

Figura 26: 
Oportunidades 
para iniciar um 
negócio

Fonte: Sondagem a Especialistas 2008

A Figura 26 demonstra que os especialistas em Angola entendem que actualmente (especialmente 
nos últimos 5 anos) existem oportunidades para empresas novas e em crescimento em quantidade 
mais suficiente do que o que se verifica na média das restantes economias orientadas por factores 
de produção. Isto demonstra que há bastantes oportunidades para os empreendedores em Angola 
e que o número de oportunidades está a aumentar.
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Figura 27: 
Capacidades e 
conhecimento 
para começar 
um negócio

Fonte: Sondagem a Especialistas 2008

No entanto, esta situação positiva relativamente a Angola nem sempre se encontra reflectida 
nas capacidades da população para iniciar um negócio. A Figura 27 revela que os especialistas 
crêem que é insuficiente o número de pessoas que sabe como criar e gerir negócios de elevado 
crescimento, que tem experiência na criação de negócios e que tem capacidade de organizar os 
recursos necessários para estes negócios. No entanto, deve destacar-se que, em termos relativos, 
a capacidade da população para criar um negócio é avaliada, na maioria dos aspectos, como melhor 
do que noutras economias orientadas por factores de produção. 
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Figura 28: 
Imagem 
social dos 
empreendedores

Fonte: Sondagem a Especialistas 2008

A leitura daquilo que é a imagem social dos empreendedores em Angola é, no geral, positiva. Tal 
como se verifica na Figura 28, relativamente à média de outros grupos de países e especialmente 
das restantes economias orientadas por factores de produção, em Angola existe uma boa imagem 
social dos empreendedores. Em particular, os peritos consideram que a criação de novos negócios 
é vista como um modo apropriado para enriquecer e crêem que os empreendedores em Angola têm 
um elevado estatuto e são respeitados. No entanto, o grau em que os empreendedores são vistos 
como sendo indivíduos competentes e detentores de recursos, é classificada de forma inferior em 
Angola do que na média das restantes economias orientadas por factores de produção e noutros 
grupos de países.
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