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GEM ANGOLA 2010 INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

O projecto GEM Angola 2010 resulta do trabalho de uma parceria que integra especialistas em empreendedorismo 

em Angola.

O Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC) da Universidade Católica de Angola 

(UCAN) foi criado em 2002, com a missão de fomentar a investigação científica numa 

perspectiva aplicada e sistémica em Angola (em áreas como a economia, o ambiente, 

a energia, as ciências sociais, a história, a cultura e os direitos humanos), bem como de 

aumentar a capacidade de investigação dos seus membros investigadores e do corpo 

docente da UCAN.

Para o efeito, o CEIC desenvolve diversas actividades, através das quais procura estreitar a 

sua relação com a sociedade civil e conta com uma rede internacional de que fazem parte 

outros Centros de Investigação de elevada reputação. Entre as actividades desenvolvidas 

pelo CEIC destacam-se a execução de projectos de pesquisa científica, a organização de 

conferências, de debates e de workshops e a disponibilização de serviços de consultoria. 

Os membros do CEIC incluem docentes da UCAN, assim como docentes e investigadores de 

instituições académicas e de investigação, nacionais e estrangeiros, com elevada preparação 

e com trabalho relevante sobre a realidade africana, em geral, e angolana, em particular.

A estrutura do CEIC integra 8 núcleos de pesquisa, designadamente: o Núcleo da 

Macroeconomia; o Núcleo de Estudos Básicos sobre o Sector Privado; o Núcleo de Estudos 

sobre a Pobreza; o Núcleo de História e Cultura; o Núcleo do Ambiente e Recursos Naturais; o 

Núcleo da Economia da Energia; o Núcleo das Conferências e Palestras; e o Núcleo da Revista 

Académica da UCAN. A esta estrutura de investigação está também associado o Núcleo 

Administrativo e de Contabilidade e o Observatório das Relações Angola-China.
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A Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) é uma consultora centrada na Gestão do 

Conhecimento, que 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 parte integrante de redes 

nacionais e internacionais na área da inovação, tendo-se rapidamente tornado um promotor 

privilegiado de ligações entre empresas, instituições do sistema científico e tecnológico, 

organizações nacionais públicas e privadas e instituições internacionais.

Contando com uma equipa de mais de 60 colaboradores permanentes, a SPI deu início 

ao seu processo de internacionalização em 1999. Actualmente, para além dos escritórios 

em Portugal (Porto, Lisboa, Coimbra), a SPI está presente na China (Pequim e Macau), em 

Espanha (Santiago de Compostela e Madrid), nos Estados Unidos da América (Califórnia 

e Washington D.C.) e em Angola (Luanda), encontrando-se também directamente 

representada em Bruxelas, através da rede EBN (European Business Network).

O crescimento protagonizado pela SPI tem contribuído para aumentar a sua experiência 

internacional e a sua capacidade para desenvolver e coordenar projectos em diferentes áreas 

do saber e em vários pontos do globo. Em Angola, destacam-se os projectos desenvolvidos 

para o Ministério do Urbanismo e Habitação (em colaboração com o Grupo Invista), em 

2008, e para a USAID, em 2010. No âmbito do projecto GEM, em particular, a SPI coordenou 

a realização do estudo em Angola, no ano 2008, e em Portugal, nos anos 2001, 2004 e 2007, 

estando presentemente a coordenar os estudos GEM Portugal 2010 e GEM Açores 2010, 

através da SPI Ventures (catalisadora na criação e desenvolvimento de novos negócios).
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O BFA está em Angola desde 1990, através de um escritório de representação em Luanda do 

antigo Banco de Fomento Exterior (BFE). Após aquisição do BFE pelo Grupo BPI em Agosto 

de 1996, deu-se início a uma forte expansão do Banco em todo território nacional e, em 

2002, o BFA assumiu o estatuto de entidade autónoma de direito angolano, com um capital 

equivalente a USD 30 milhões. 

Actualmente, o BFA detém a maior rede bancária privada em Angola, composta por 145 

Balcões, dos quais 121 são Agências, 6 são Centros de Investimento, 12 são Centros de 

Empresas, 1 é um Centro de Grandes Empresas e 5 são Postos de Atendimento Bancário. 

O BFA está em todas as províncias de Angola, de Cabinda ao Cunene, o que permite uma 

cobertura eficaz de todo o território nacional, garantido a satisfação das necessidades dos 

mais de 800 mil Clientes do Banco. 

A estrutura de recursos humanos, com elevada dinâmica e com excelentes qualificações, 

é também um dos factores determinantes para a qualidade de serviço do Banco, o que 

permite ao BFA diferenciar-se dos seus principais concorrentes.

 

Na sua trajectória de crescimento, o BFA tem privilegiado a inovação e a competitividade na 

oferta de produtos e serviços, promovendo a crescente acessibilidade aos serviços bancários 

e o consequente aumento da bancarização da população angolana. 

O BFA tem assumido um conjunto de deveres e obrigações em relação à comunidade onde 

está integrado. Nesta perspectiva, em 2005, foi criado um Fundo Social, ao qual se decidiu 

afectar anualmente 5% do resultado líquido de cada exercício, por um período de 5 anos, 

com o objectivo de apoiar financeiramente iniciativas nos domínios da educação, saúde e 

solidariedade social, dando corpo a uma política sustentável de Responsabilidade Social.

Desde sempre, o Banco posicionou-se como um parceiro estratégico no crescimento e 

desenvolvimento das empresas e dos empresários angolanos, apoiando-os no esforço de 

reconstrução que está a ser implementado em todo o País e fomentando, deste modo, o 

empreendedorismo em todas as suas vertentes.

A Media Nova, media partner do projecto GEM Angola 2010,  é o maior grupo de comunicação 

social de Angola, estando presente na televisão através da ZTV, na rádio (RÁDIO MAIS) e na 

imprensa  de informação geral( semanário O PAÍS) e especializada (SEMANÁRIO ECONÓMICO 

e revista EXAME), sendo que todos os meios estão também disponíveis na internet. A 

operar desde 2008, o grupo Media Nova é uma holding integralmente detida por capitais 

angolanos.
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SUMÁRIO EXECUTIVO

O empreendedorismo abrange tanto a criação de novos negócios como o desenvolvimento de novas oportunidades 

em organizações já existentes. Por contribuir para a criação de uma cultura empresarial dinâmica, onde as empresas 

procuram progredir na cadeia de valor, num ambiente económico global, o empreendedorismo encontra-se hoje 

no centro da política económica e industrial.

O forte crescimento registado pela economia angolana até 2008 sofreu uma desaceleração, como resultado 

do impacto da crise económico-financeira mundial. No sentido de promover a diversificação dos factores de 

desenvolvimento económico do País, importantes reformas têm sido implementadas a nível nacional e regional, 

tendo em vista a melhoria das infra-estruturas e a criação de condições favoráveis à formação de novas pequenas 

e médias empresas (PME). 

Neste cenário, o desenvolvimento da actividade empreendedora em Angola assume um papel fundamental, uma 

vez que os empreendedores fomentam a inovação e a competitividade, funcionando como catalisadores das 

alterações estruturais essenciais à economia e incentivando as empresas a melhorar a sua produtividade.

O projecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM - www.gemconsortium.org) é o maior estudo independente de 

empreendedorismo realizado em todo o mundo. Este projecto tem como principal objectivo analisar a relação 

entre o nível de empreendedorismo e o nível de crescimento económico, bem como determinar as condições que 

estimulam e travam as dinâmicas empreendedoras em cada país participante.

Resultante de uma iniciativa conjunta do Babson College (EUA) e da London Business School (Reino Unido), a 

primeira edição deste estudo ocorreu em 1999, tendo contado com a participação de 10 países. Em 2005, estas 

duas entidades 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 GEM. Em 2010, o GEM conta com a participação de 59 

países, incluindo Angola, pela segunda vez.

Em 2008, foi realizado o primeiro estudo GEM em Angola, que teve um impacto directo, ao mais alto nível, 

na elaboração de políticas de apoio aos empreendedores. Em 2010, o GEM Angola assume um destaque 

particularmente relevante, na medida em que permite medir a evolução, desde 2008, de diversos indicadores 

ligados à actividade empreendedora, bem como aferir, entre outros factores importantes, as características e os 

factores potenciadores do empreendedorismo no País. Adicionalmente, o GEM Angola constitui um exercício de 

benchmarking de carácter internacional, que permite comparar o nível de empreendedorismo em Angola com o de 

diferentes tipos de economia (com diferentes características e níveis de desenvolvimento).

O GEM 2010 utiliza a tipologia de desenvolvimento competitivo de Michael Porter, assumindo a existência de 

economias orientadas por factores de produção, orientadas para a eficiência e orientadas para a inovação. A 

presente edição do estudo GEM conta com a participação de 13 países inseridos nas economias orientadas por 

factores de produção, 24 países inseridos nas economias orientadas para a eficiência e 22 países inseridos nas 

economias orientadas para a inovação. Angola insere-se nas economias orientadas por factores de produção, onde 

se enquadram os países nos quais o crescimento económico proporciona a migração de trabalho entre sectores 

(menor preponderância do sector agrícola e desenvolvimento da actividade industrial, sobretudo extractiva), 

aumentando o empreendedorismo de subsistência em aglomerados regionais. 
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A elaboração do relatório GEM Angola 2010 implicou a recolha de dados de 4 fontes:

• Sondagem à População Adulta, junto de 2.000 indivíduos (com idades entre 18 e 64 anos), residentes em 

Angola, utilizando um questionário padronizado para todos os países participantes no GEM 2010. A sondagem 

foi realizada pela empresa SINFIC, durante o período compreendido entre Junho e Julho de 2010;

• Sondagem a Especialistas ligados ao empreendedorismo em Angola, incluindo, entre outros, líderes do 

sistema financeiro, responsáveis governamentais, membros do sistema de ensino e empreendedores de 

renome. A sondagem envolveu a realização de 32 entrevistas a especialistas, utilizando um questionário 

padronizado para todos os países participantes no GEM 2010;

• Indicadores relacionados com aspectos macroeconómicos do empreendedorismo, recolhidos de fontes 

internacionais, tais como o World Economic Outlook, do Fundo Monetário Internacional (FMI), e o Global 

Competitiveness Report, do Fórum Económico Mundial;

• GEM 2010 Global Report.

O principal índice do GEM designa-se por Taxa de Actividade Empreendedora Early-Stage (TEA – Total Early-Stage 

Entrepreneurship Activity) e mede a proporção de indivíduos adultos (com idades compreendidas entre os 18 e os 

64 anos) 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 não superior a 3,5 anos e não inferior a 3 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 por 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. Acessos a Infra-estruturas Físicas

9. Normas Culturais e Sociais

As principais conclusões do trabalho desenvolvido no âmbito do GEM Angola 2010 reflectem duas dimensões 

de análise: o nível e características da actividade empreendedora em Angola e as condições estruturais do 

empreendedorismo no País.
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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 2010 provêm maioritariamente da Sondagem à População Adulta. As principais conclusões relativas a esta 

dimensão encontram-se seguidamente apresentadas:

• Em 2010, Angola registou uma Taxa TEA de 31,9%, o que significa que existem cerca de 32 empreendedores 

early-stage (indivíduos envolvidos em start-ups ou na gestão de novos negócios), por cada 100 indivíduos 

em idade adulta. A Taxa TEA de Angola, em 2010, é a 5ª mais alta do universo GEM 2010 e a 5ª mais alta das 

economias orientadas por factores de produção, tendo subido 9,2 pontos percentuais relativamente ao 

valor registado em 2008 (22,7%).

• A proporção de empreendedores de negócios nascentes (até 3 meses) e de empreendedores a gerir novos 

negócios (de 3 meses a 3,5 anos) é relativamente equilibrada, correspondendo respectivamente a 15,9% 

e 16,3% da população adulta angolana. Relativamente aos resultados de 2008, destaca-se o aumento da 

proporção de empreendedores de novos negócios, que passou de 4,1% para 16,3% da população adulta.

• No que diz respeito à distribuição da actividade empreendedora early-stage angolana por sector, verifica-

se que mais de três quartos da mesma (78,6%) se concentra no sector orientado ao consumidor, que inclui 

todos os negócios direccionados para o consumidor final, como o retalhista, bares, restauração, alojamento, 

saúde, educação e lazer, entre outros. Seguem-se, depois, o sector da transformação (12,8%), o sector 

orientado ao cliente organizacional (7,1%), e, por último, o sector extractivo, com apenas 1,5%. 

• Relativamente ao género dos empreendedores angolanos, a proporção de empreendedores early-stage 

do sexo masculino corresponde a 32,9% da população adulta masculina e a proporção de empreendedores 

early-stage do sexo feminino a 31,0% da população adulta feminina, tendo-se verificado uma alteração da 

situação registada em 2008, em que a percentagem de empreendedoras era cerca de 5 pontos percentuais 

superior à proporção de empreendedores. Ainda assim, Angola continua a destacar-se, entre as economias 

orientadas por factores de produção, pela elevada proporção de mulheres empreendedoras. 

• A necessidade apresenta-se como a motivação mais relevante para a actividade empreendedora angolana, 

estando na origem da criação de negócios para 42,3% dos empreendedores early-stage. Para 27,1% dos 

empreendedores early-stage a criação de negócios resultou de um misto de motivos, enquanto que 16,5% 

dos empreendedores early-stage criaram um negócio motivados pela oportunidade de aumentarem o seu 

rendimento e 14,1% apontaram a oportunidade de obterem independência como principal motivação. Em 

comparação com as restantes economias orientadas por factores de produção, Angola regista uma maior 

proporção de empreendedores early-stage motivados por uma mistura de razões e uma menor proporção 

destes motivados pela oportunidade de aumento do rendimento. 

• A maioria dos empreendedores angolanos tem consciência que os seus clientes não consideram os seus 

produtos novos ou desconhecidos (67,3% são da opinião que nenhum cliente considera esse produto ou 

serviço novo ou desconhecido), reconhecendo também que utilizam tecnologias pouco recentes (58,6% 

dos empreendedores dizem utilizar tecnologias disponíveis há mais de 5 anos).

• Ao posicionar-se face à concorrência, 53,9% dos empreendedores early-stage angolanos consideram 
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existirem muitos outros negócios que oferecem produtos/serviços semelhantes. No entanto, em 

comparação com os resultados de 2008, registou-se um acréscimo de cerca de 15 pontos percentuais na 

proporção de empreendedores early-stage que consideram que nenhum concorrente oferece produtos/

serviços semelhantes (6,7% em 2008 contra 21,8% em 2010). 

• Quanto ao grau de internacionalização, em Angola, a maioria (62,5%) dos negócios de empreendedores 

early-stage não apresenta clientes internacionais e somente 6,0% dos empreendedores early-stage 

afirmaram ter mais de 75% de clientes internacionais. Dos restantes, 21,7% têm, no máximo, um quarto 

dos seus clientes fora do País e quase 10 % têm entre um quarto e três quartos de clientes fora do País. Em 

comparação com os resultados de 2008, verificou-se um aumento da proporção de negócios sem clientes 

estrangeiros, a par de um reforço da proporção de negócios em que os clientes estrangeiros representam 

mais de três quartos do total de clientes. 

• Relativamente à continuidade dos negócios, 14,4% da população adulta angolana desistiu de um negócio 

nos 12 meses anteriores à realização da Sondagem à População Adulta, tendo a continuidade do mesmo sido 

interrompida. Este resultado é inferior ao registado em 2008 (19,4%), mas é cerca de 5 pontos percentuais 

acima do registado em 2010 na média das economias orientadas por factores de produção (9,5%). 

• Ao justificar a cessação dos negócios, 32,4% dos empreendedores angolanos alegam a inexistência de 

lucros como causa principal para esta cessação. Por outro lado, 18,1% apontam razões pessoais, 17,6% 

indicam a dificuldade em obter financiamento e 5,7% referem a oportunidade de venda como principais 

motivos para cessação da actividade empreendedora. Os restantes 26,2% apontam outras razões para 

desistência do negócio. 

Condições Estruturais do Empreendedorismo em Angola

No que se refere às condições estruturais do empreendedorismo em Angola, os resultados do estudo GEM Angola 

2010 têm como principal fonte a Sondagem a Especialistas e contemplam os 9 factores analisados através de uma 

escala de “Insuficiente” a “Suficiente”. Os resultados gerais1 e as principais conclusões relativas a esta dimensão 

encontram-se seguidamente apresentados:

• A condição estrutural Normas Culturais e Sociais foi a que obteve uma apreciação mais positiva por parte dos 

especialistas angolanos, que consideram que a cultura do País estimula a actividade empreendedora, destacando o 

estímulo da auto-suficiência, da autonomia e da iniciativa individual como aspectos mais favoráveis. Na opinião de 

alguns especialistas angolanos existe um elevado número de oportunidades para a criação de negócios, sendo este 

facto apontado como um dos principais factores de fomento da actividade empreendedora em Angola. Apesar do 

elevado número de oportunidades, os especialistas consideram haver pouca capacidade por parte da população 

para a criação de um negócio, pelo que a necessidade ainda constitui um dos principais motivos para a criação de 

novos negócios no País. 

1Por “resultados gerais” entende-se a média dos resultados associados a cada um dos indicadores.
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• Outros aspectos destacados pelos especialistas como estímulos à actividade empreendedora no País foram: 

a previsibilidade e lógica associada aos impostos e normas governamentais aplicadas às empresas novas e em 

crescimento (na condição estrutural Políticas Governamentais); o crescente nível de qualificação dos jovens (na 

condição estrutural Educação e Formação); a facilidade que as empresas novas e em crescimento têm em aceder 

a bons serviços bancários (na condição estrutural Infra-estrutura Comercial e Profissional); e o grau em que os 

mercados de bens de consumo e serviços mudam radicalmente de ano para ano (na condição estrutural Abertura 

do Mercado/Barreiras à Entrada);

• A condição estrutural Transferência I&D foi a que registou os resultados menos favoráveis obtidos a partir da 

Sondagem a Especialistas. Neste contexto, o grau em que as empresas novas e em crescimento têm acesso à 

investigação e tecnologia igual ao das empresas já estabelecidas é considerado o aspecto menos desfavorável. Por 

outro lado, os apoios disponíveis para engenheiros e cientistas no que respeita à comercialização das suas ideias 

através de novas empresas são apontados como o aspecto mais negativo. 

• Outros aspectos destacados pelos especialistas como obstáculos ao fomento da actividade empreendedora no 

País foram: a dificuldade de acesso ao crédito (na condição estrutural Apoio Financeiro); a dificuldade das empresas 

novas e em crescimento obterem a maioria das autorizações e licenças no prazo de uma semana, fruto da burocracia 

(na condição estrutural Políticas Governamentais); o grau em que as infra-estruturas físicas proporcionam um bom 

apoio às empresas novas e em crescimento (na condição estrutural Acesso a Infra-estruturas Físicas); a falta de 

qualificação da população (na condição estrutural Educação e Formação); e as limitações de eficiência e aplicação 

da legislação anti-trust (na condição estrutural Abertura do Mercado/Barreiras à Entrada).

• Na maioria das condições estruturais (Apoio Financeiro, Políticas Governamentais, Programas Governamentais, 

Transferência de I&D, Acesso a Infra-estruturas Físicas e Normas Culturais e Sociais) em termos globais, a opinião 

dos especialistas em 2010 aproxima-se da opinião registada em 2008, não havendo também diferenças acentuadas 

entre Angola e as economias orientadas por factores de produção. Quanto à condição Infra-estrutura Comercial e 

Profissional, apesar de não haver uma diferença significativa entre o resultado de 2008 e 2010 e de esta ter sido 

a segunda condição estrutural mais bem avaliada em Angola, o resultado obtido é menos favorável do que o das 

economias orientadas por factores de produção. 

• Na condição estrutural Educação e Formação, a opinião dos especialistas angolanos melhorou ligeiramente face 

a 2008, colocando o País mais próximo da média associada às economias orientadas por factores de produção. Aqui, 

embora alguns dos especialistas considerem que a falta de qualificação da população angolana (nomeadamente 

em áreas ligadas à prática empresarial) é um dos principais obstáculos ao empreendedorismo no País, algumas 

opiniões elegem o crescente nível de qualificação dos jovens como um dos principais factores de promoção da 

actividade empreendedora no País. 

• Na condição estrutural Abertura do Mercado/Barreiras à Entrada a opinião dos especialistas angolanos era 

ligeiramente mais favorável em 2008. As economias orientadas por factores de produção registam também 

resultados globalmente mais favoráveis do que Angola. 
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EXECUTIVE SUMMARY

Entrepreneurship can range from the creation of new businesses to the development of new opportunities in 

already-existing organizations. Given its contribution to the creation of a dynamic entrepreneurial culture, where 

companies search for ways to proceed through the value chain in a global environment, entrepreneurship occupies 

a central position in politics, economy and industry.

The strong growth shown by the Angolan economy until 2008 has recently been reduced due to the impact of 

the global economic crises. With the aim of promoting economic diversification in the country, important reforms 

have been introduced at the national and regional levels, to improve infrastructures and implement conditions 

favourable to the creation of new small and medium sized enterprises (SMEs).

The development of entrepreneurial activity in Angola has a fundamental role in this environment, as entrepreneurs 

can drive innovation and competitiveness, acting as a catalyst for necessary structural changes in the economy and 

driving obliging companies to increase their productivity.

The Global Entrepreneurship Monitor (GEM – www.gemconsortium.org) is the largest independent study of 

entrepreneurship in the world. Its objective is to analyse the relationship between the level of entrepreneurship 

and economic growth, and assess the conditions that stimulate and provide barriers to entrepreneurship in each 

participating country.

Resulting from an initiative between Babson College (USA) and London Business School (UK), the first GEM 

study was provided in 1999, including 10 countries. In 2005 the intellectual capital of GEM was passed to Global 

Entrepreneurship Research Association (GERA) – a not-for-profit organization that represents the national teams, 

the 2 founding organizations and the sponsor institutions. The 2010 GEM study included the participation of 59 

countries, including Angola for the second time.

The first participation of Angola in GEM in 2008 had a direct impact at the highest level on policies in the country 

to support entrepreneurship. In 2010, GEM Angola has a particular relevance through measuring the change in 

entrepreneurship indicators in the country between 2008 and 2010, as well as the characteristics of entrepreneurial 

activity and factors that drive the activity. Additionally, the GEM Angola study provides an international 

benchmarking exercise that allows the level and characteristics of entrepreneurship in Angola to be compared 

with other economies at different levels of development).

GEM 2010 uses Michael Porter’s typology of competitive development with factor-driven, efficiency-driven and 

innovation-driven economies. Of the 59 participating countries, GEM 2010 characterises 13 countries as factor-driven, 

24 countries as efficiency-driven and 22 as innovation-driven. Angola is identified as a factor-driven economy, in 

which economic growth is propelled by a migration of labour between sectors (less prominence of the agricultural 

sector and development of the industrial and extractive sectors), increasing entrepreneurship in regional clusters.

GEM Angola 2010 collates and analyses data from 4 sources:

• Adult Population Survey of 2,000 individuals (between 18 and 64 years of age), resident in Angola, using 

a standardized questionnaire for all GEM countries. The survey was implemented by SINFIC, during June/

July 2010
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• National Expert Survey of specialists linked to entrepreneurship in Angola, including leaders of the 

financial system, government officials, education system and renowned entrepreneurs. The National Expert 

Survey included interviews with 32 such specialists, using a questionnaire implemented in all countries in 

GEM 2010.

• Indicators related to the macroeconomic aspects of entrepreneurship, collected from international 

sources such as the World Economic Outlook by the International Monetary Fund (IMF) and the Global 

Competitiveness Report by the World Economic Forum.

• The GEM 2010 Global Report.

The main GEM index is the Total Early-stage Entrepreneurial Activity (TEA) rate. This measures the proportion of 

adults (18 to 64 years of age) involved either in a nascent stage of business (those that have been paying salaries 

for less than 3 months) or owning/managing a new business (those that have been paying salaries for between 3 

and 3.5 years).

The interviews with national experts linked to entrepreneurship in Angola were conducted based on 9 factors 

associated with entrepreneurial activity. These factors, referred to as the structural conditions for entrepreneurship, 

are:

1. Financial Support

2. Government Policies

3. Government Programs

4. Education and Training

5. Research and Development (R&D) Transfer

6. Commercial and Professional Infrastructure

7. Market Openness/Barriers to Entry

8. Access to Physical Infrastructure

9. Social and Cultural Norms

The main conclusions of the GEM 2010 study reflect 2 dimensions of analysis: the level/characteristics of 

entrepreneurial activity in Angola and the structural conditions for entrepreneurship in the country.

Level and Characteristics of Entrepreneurial Activity in Angola

The analysis of the level and characteristics of entrepreneurial activity in Angola is mainly based on the results from 

the Adult Population Survey in the country. The conclusions include the following:

• In 2010 Angola had a TEA rate of 31.9%. This means that there are almost 32 early-stage entrepreneurs 

(involved in start-ups or management of new businesses) for every 100 adults in the country. This TEA rate 

is the fifth highest of all factor-driven countries in GEM 2010 and is 9.2 percentage points higher that the 

TEA rate registered in Angola in 2008 (of 22.7%).

• There is an approximately equal proportion of entrepreneurs involved in nascent businesses (paying salaries 

for up to 3 months) and those involved in managing new businesses (paying salaries for between 3 and 3.5 
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years). Respectively, nascent entrepreneurs represent 15.9% and new business entrepreneurs account for 

16.3% of the Angolan adult population. In comparison to 2008, the rate of new business entrepreneurs has 

increased from 4.1% to the 2010 result of 16.3% of the adult population.

• Over three-quarters (78.6%) of early-stage entrepreneurs in Angola are in the consumer-orientated sector, 

which includes all activities that focus on the final consumer, such as retailers, bars, restaurants, hotels, 

health, education and leisure, among others. The transforming sector accounts for 12.8% of entrepreneurs, 

the business services sector for 7.1% and the extractive sector for 1.5%.

• The TEA rate among male adults in Angola is 32.9%. Among female adults it is 31.0%. This represents a 

relative change compared to 2008, in which the TEA rate among female adults was 5 percentage points 

higher than for male adults in the country. Even so, Angola continues to be one of the factor-driven countries 

in GEM with the highest proportion of female entrepreneurs.

• Necessity is the most important motivation for entrepreneurs in Angola. In total, 42.3% of early-stage 

entrepreneurs are mainly driven by necessity to start their entrepreneurial activities. Also, 16.5% of early-

stage entrepreneurs are mainly motivated by the opportunity to increase their income and 14.1% are 

mainly driven by the opportunity to increase independence. Just over a quarter (27.1%) of early-stage 

entrepreneurs are motivated by a mixture of reasons to provide their activities. In comparison with other 

factor-driven countries in GEM 2010, Angola has the highest proportion of early-stage entrepreneurs 

motivated by a mixture of reasons and the lowest proportion motivated by the opportunity to increase 

income.

• The majority of early-stage entrepreneurs in Angola believe that their products/services are not new to 

their clients (67.3% believe that they have no clients for which their products are new). Further, the majority 

(58.6%) of early-stage entrepreneurs in Angola believe that they use technologies that are more than 5 

years old.

• With regard to competition, just over half (53.9%) of early-stage entrepreneurs in Angola believe that 

many other businesses offer similar products/services. However in comparison to 2008, there has been an 

increase of 15 percentage points in the proportion of early-stage entrepreneurs that consider that no other 

businesses offer similar products/services (6.7% in 2008 compared to 21.8% in 2010).

• The majority (62.5%) of early-stage entrepreneurs in Angola do not have clients abroad, with only 6.0% 

of early-stage entrepreneurs having more than three-quarters of their clients abroad. 21.7% of early-stage 

entrepreneurs have up to a quarter of their clients abroad and almost 10% have between one-quarter 

and three-quarters of their clients abroad. This represents an increase in the proportion of early-stage 

entrepreneurs with no clients abroad, but also an increase in the proportion with over three-quarters of 

their clients abroad.

• A total of 14.4% of the adult population in Angola had closed a business in the 12 months previous to the 

Adult Population Survey. This is lower than in 2008 (with a figure of 19.4%), but approximately 5 percentage 

points higher than the GEM 2010 average (9.5%) for factor-driven countries.

• In discontinuing these businesses, just under a third (32.4%) stated that (a lack of ) profits was the primary 

reason for the closure. 18.1% referred to personal reasons, 17.6% highlighted difficulties in obtaining 
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finance and 5.7% pointed to the opportunity for business sale as the main reasons for the discontinuation 

of the business. The remaining 26.2% pointed to other reasons.

Structural Conditions for Entrepreneurship in Angola

The analysis of the structural conditions for entrepreneurship in Angola is mainly based upon the results of the 

National Expert Survey, in which the experts were asked to assess elements of the 9 structural conditions on a scale 

between Insufficient and Sufficient in Angola. The overall conclusions2 include the following:

• The Social and Cultural Norms condition is regarded as the most sufficient by the experts. They consider 

that the Angolan culture stimulates entrepreneurial activity, highlighting self-sufficiency, independence 

and individual initiative as the most favourable aspects. Some experts emphasized the high number of 

opportunities to create new businesses in Angola as one of the principal factors driving entrepreneurship 

in the country. However, the experts also indicated that although there are opportunities to create new 

businesses, much of the general population do not have the capacity to develop these opportunities 

into companies, which is why necessity still constitutes one of the main motives for the creation of new 

companies in the country.

• The experts also identified the following as providing stimulus to entrepreneurial activity in Angola: the 

predictability and application of taxes and government regulations applied to new and growing businesses 

(in the Government Policies structural condition), the increasing level of skills of young people (in the 

Education and Training structural condition), the ease with which new and growing businesses can have 

good access to banking services (in the Infrastructure Commercial and Professional structural condition) 

and the degree to which the markets for consumer goods and services change from year to year (in the 

Market Opening / Barriers to Entry structural condition).

• The least favourable results from the experts were in regard of the R&D Transfer structural condition. The 

degree to which new and growing businesses have access to research and technology equal to that of 

incumbents was considered to be weak. Moreover, the level of support available to engineers and scientists 

to commercialize their ideas through new companies was also identified as being a negative aspect.

• Other issues highlighted by the experts as obstacles to the promotion of entrepreneurial activity in 

Angola included: the difficulty to gain access to credit (in the Financial Support structural condition), the 

difficulty for new and growing companies to obtain most required permits and licenses within a week, 

the overall result of bureaucracy (in the Government Policies structural condition), the degree to which 

physical infrastructure provide good support to new and growing businesses (in the Access to Physical 

Infrastructure structural condition), the lack of skills among the population (in the Education and Training 

structural condition) and limitations in the effectiveness and application of antitrust law (in the Market 

Opening / Barriers to Entry structural condition).

2 The “overall conclusions” refer to the average of the expert opinions associated with each one of the conditions.
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• The Angola experts’ opinions in 2010 were consistent with those expressed 2008 in the majority of the 

structural conditions (Financial Support, Government Policies, Government Programs, Education and 

Training, R&D Transfer, Access to Physical Infrastructure, and Social and Cultural Norms), with also few 

overall differences between Angola and other factor-driven countries. The opinions of the experts in Angola 

were also consistent between 2010 and 2008 in regard to the Commercial and Professional Infrastructure 

structural condition. However, the rating given to this structural condition in Angola was less favourable 

than in other factor-driven countries.

• The experts’ opinions on the Education and Training structural condition improved slightly between 2008 

and 2010. This improvement allowed Angola to move closer to the average of factor-driven countries for this 

structural condition. Although some experts regarded the lack of qualifications of the Angolan population 

(especially in areas linked to business development) as a main barrier to entrepreneurial activity in the 

country, other experts emphasized that the increasing qualification levels of the younger population will be 

one of the key drivers of entrepreneurship in Angola.

• The experts’ opinions on the Market Opening / Barriers to Entry structural condition also improved slightly 

between 2008 and 2010. However, on average the opinions of experts on this structural condition in other 

factor-driven countries were more favourable than in Angola.
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1. INTRODUÇÃO AO RELATÓRIO GEM ANGOLA 2010

O projecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM - www.gemconsortium.org) é o maior estudo independente de 

empreendedorismo realizado em todo o mundo, tendo como principal objectivo analisar a relação entre o nível 

de empreendedorismo e o nível de crescimento económico, bem como determinar as condições que estimulam e 

travam as dinâmicas empreendedoras em cada país participante.

O primeiro estudo GEM foi realizado em 1999, como iniciativa conjunta do Babson College (Estados Unidos da 

América) e da London Business School (Reino Unido), tendo contado com a participação de 10 países. Em 2005, 

estas duas entidades 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.

A mais recente edição do estudo GEM conta com a participação de 59 países, incluindo, pela segunda vez, Angola.

Relevância do GEM Angola 2010

O forte crescimento registado pela economia angolana até 2008 sofreu uma desaceleração, como resultado do 

impacto da crise económico-financeira mundial.

Assim, no sentido de promover a diversificação da economia angolana, importantes reformas têm sido 

implementadas a nível nacional e regional, tendo em vista a melhoria das infra-estruturas e a criação de condições 

favoráveis à formação de novas pequenas e médias empresas (PME). 

Neste cenário, o desenvolvimento da actividade empreendedora em Angola assume um papel fundamental, uma 

vez que os empreendedores fomentam a inovação e a competitividade, funcionando como catalisadores das 

alterações estruturais essenciais à economia e incentivando as empresas a melhorar a sua produtividade.

Em 2008, foi realizado o primeiro estudo GEM em Angola, que teve um impacto directo, ao mais alto nível, na 

elaboração de políticas de apoio aos empreendedores. Em 2010, o GEM Angola assume um destaque particularmente 

relevante, na medida em que permite medir a evolução, desde 2008, de diversos indicadores ligados à actividade 

empreendedora, bem como aferir, entre outros factores importantes, as características e os factores potenciadores 

do empreendedorismo no País.

Adicionalmente, o GEM Angola constitui um exercício de benchmarking de carácter internacional, o qual permite 

comparar o nível de empreendedorismo em Angola com o de diferentes tipos de economia (com diferentes 

características e níveis de desenvolvimento).
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Retrato do Empreendedorismo no GEM

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”.

Assim, a recolha de dados do GEM abrange todo o ciclo de vida do processo empreendedor e debruça-se sobre 

os indivíduos, enquadrando-os em três fases distintas: quando estes empregam recursos para começar um 

negócio do qual esperam ser donos (empreendedores de negócios nascentes); quando estes são donos e gerem 

um novo negócio que proporciona remuneração salarial por um período superior a 3 meses e inferior a 3,5 anos 

(empreendedores de novos negócios); e quando estes são donos e gerem um negócio já estabelecido e que 

está em funcionamento há mais de 3,5 anos (empreendedores de negócios estabelecidos). A Figura 1 sintetiza o 

processo empreendedor e as definições operacionais do GEM.

Fonte: GERA, Global Report, 2010

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. Adicionalmente, 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 meses e menos de 3,5 anos são considerados novos. 

O ponto-limite de 3,5 anos 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.

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 

manter 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 2010 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 

Figura 1: 
O processo 
empreendedor 
e as definições 
operacionais do 
GEM
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de adultos (com idades compreendidas entre os 18 e os 64 anos) envolvidos em negócios nascentes ou em novos 

negócios.

Fases do Desenvolvimento Económico

O estudo GEM tem em consideração as diferentes fases do desenvolvimento económico dos países, classificando 

cada país participante como “economia orientada por factores de produção”, “economia orientada para a eficiência” 

ou “economia orientada para a inovação”3. A caracterização geral do empreendedorismo nos três tipos de economia 

anteriormente referidos encontra-se seguidamente apresentada:

Empreendedorismo em economias orientadas por factores de produção

Nas economias orientadas por factores de produção, o desenvolvimento económico está associado a 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)4. 

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 um excesso de oferta de 

mão-de-obra, que acaba por provocar o empreendedorismo de necessidade 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. 

3 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, citado em 2010 Global Report.
4 Gries, T. and W. Naude. (2010): “Entrepreneurship and Structural Economic Transformation,” In Small Business Economics, 34(1): 13–29, citado em 
2010 Global Report.
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Este sector deverá ser capaz de responder às necessidades de uma população em crescimento, indo ao encontro 

das exigências 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 a actividades de Investigação e Desenvolvimento (I&D) 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 riqueza5.

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 atribui 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.

5 Henrekson, M. (2005): “Entrepreneurship: A weak link in the welfare state”. In Industrial and Corporate Change, 14(3): 437–467, citado em 2010 
Global Report.
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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: 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 2010 compara também estas 

condições, considerando a fase de desenvolvimento económico de cada país participante.

O Modelo GEM encontra-se ilustrado na Figura 2.



GEM Angola 2010 - Estudo sobre o Empreendedorismo

8

Figura 2: 
Modelo GEM

Fonte: GERA, Global Report, 2010

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.
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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 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. Acesso a Infra-estruturas Físicas – Acesso a recursos físicos (comunicação, transportes, utilidades, 

matérias-primas e recursos naturais) 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.

Países Participantes no GEM 2010

Os países participantes no GEM 2010 foram classificados da seguinte forma:

• Economias Orientadas por Factores de Produção (13): Angola, Arábia Saudita, Bolívia, Cisjordânia & Faixa 

de Gaza, Egipto, Gana, Guatemala, Irão, Jamaica, Paquistão, Uganda, Vanuatu, Zâmbia.

• Economias Orientadas para a Eficiência (24): África do Sul, Argentina, Bósnia e Herzegovina, Brasil, Chile, 

China, Rússia, Colômbia, Costa Rica, Croácia, Equador, Formosa, Hungria, Letónia, Macedónia, Malásia, 

México, Montenegro, Roménia, Peru, Trinidade e Tobago, Tunísia, Turquia, Uruguai.
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• Economias Orientadas para a Inovação (22): Alemanha, Austrália, Bélgica, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estados 

Unidos da América, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Noruega, Portugal, 

República da Coreia, Reino Unido, Suécia, Suíça.

No relatório GEM Angola 2010, foram ainda consideradas as seguintes áreas geográficas: Europa – Membros da UE 

(17 países); Europa – Não Membros da EU (9 países); América e Caraíbas (14 países); Ásia Pacífico (7 países); África 

Subsariana (5 países); e Norte de África e Médio Oriente (7 países).

Estrutura do Relatório GEM Angola 2010

A elaboração do relatório GEM Angola 2010 implicou a recolha de dados de 4 fontes:

• Sondagem à População Adulta, junto de 2.000 indivíduos (com idades entre 18 e 64 anos), residentes 

em Angola, utilizando um questionário padronizado para todos os países participantes no GEM 2010. A 

sondagem foi realizada pela empresa SINFIC, durante o período compreendido entre Junho e Julho de 

2010;

• Sondagem a Especialistas ligados ao empreendedorismo em Angola, incluindo, entre outros, líderes do 

sistema financeiro, responsáveis governamentais, membros do sistema de ensino e empreendedores de 

renome. A sondagem envolveu a realização de 32 entrevistas a especialistas, utilizando um questionário 

padronizado para todos os países participantes no GEM 2010;

• Indicadores relacionados com aspectos macroeconómicos do empreendedorismo, recolhidos de fontes 

internacionais, tais como o World Economic Outlook, do Fundo Monetário Internacional (FMI), e o Global 

Competitiveness Report, do Fórum Económico Mundial;

• GEM 2010 Global Report6.

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

• Capítulo 2 – Actividade Empreendedora em Angola: analisa a evolução do nível e características 

do empreendedorismo em Angola, entre 2008 e 2010, e estabelece uma comparação entre o País e as 

economias orientadas por factores de produção.

• Capítulo 3 – Condições Estruturais do Empreendedorismo em Angola: analisa as condições estruturais 

que influenciam o empreendedorismo em Angola e a sua evolução entre 2008 e 2010, estabelecendo 

também uma comparação entre o País e as economias orientadas por factores de produção, assim como 

um paralelismo com os pilares do Global Competitiveness Index (GCI).

Adicionalmente, são incluídos dois anexos: o Anexo I contém o índice de tabelas e figuras do presente relatório e o 

Anexo II contém a lista de especialistas entrevistados no âmbito do estudo. 

6 Kelley, Bosma e Amorós (2011): “2010 Global Report”.
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2. ACTIVIDADE EMPREENDEDORA EM ANGOLA

No presente capítulo são analisadas as características do empreendedorismo em Angola. Os resultados aqui 

apresentados foram obtidos a partir de um questionário padronizado, aplicado em todos os países participantes 

no GEM 2010 a uma amostra de indivíduos em idade adulta (18 a 64 anos). Em Angola, a Sondagem à População 

Adulta foi efectuada junto de uma amostra de 2.000 pessoas residentes no País.

2.1. Actividade Empreendedora Early-Stage (TEA)

No âmbito da avaliação da actividade empreendedora de cada país participante, o principal índice utilizado pelo 

consórcio GEM é designado por Taxa de Actividade Empreendedora Total Early-Stage (Taxa TEA). A Taxa TEA ilustra 

a proporção de indivíduos em idade adulta (entre os 18 e os 64 anos) que está envolvida num processo de start-up 

(negócio nascente) ou na gestão de negócios novos e em crescimento.

As Taxas TEA relativas aos países GEM 2010 encontram-se ilustradas na Figura 3. Para fins comparativos, é ainda 

apresentada a Taxa TEA de Angola relativa ao ano de 2008 (data do último estudo GEM Angola).

Fonte: Sondagem à População Adulta 2008 e 2010
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Em 2010, Angola registou uma Taxa TEA de 31,9%, o que significa que existem aproximadamente 32 empreendedores 

early-stage (indivíduos envolvidos em start-ups ou na gestão de novos negócios), por cada 100 indivíduos em 

idade adulta. Este resultado é o quinto mais elevado entre as economias orientadas por factores de produção e 

do universo GEM 2010, globalmente, sendo o terceiro mais elevado entre os países africanos participantes, logo 

a seguir ao registado no Gana (33,9%) e na Zâmbia (32,6%). Este resultado reflecte um aumento significativo em 

relação ao registado em 2008 (22,7%), que colocava já Angola como uma das economias mais empreendedoras 

do mundo. Ainda assim, no conjunto global dos países GEM, Angola caiu uma posição relativamente a 2008 (onde 

era quarta no ranking GEM), o que se deve à entrada de mais países no estudo (particularmente Gana, Vanuatu e 

Zâmbia) e não a um abrandamento da actividade empreendedora. 

De todos os países participantes, o já referido Vanuatu, conjuntamente com a Bolívia (ambas economias orientadas 

por factores de produção) são os que apresentam as Taxas TEA mais elevadas, com 52,1% e 38,6%, respectivamente. 

No entanto, é no conjunto destas economias orientadas por factores de produção que se regista uma maior 

amplitude de valores da Taxa TEA, verificando-se um intervalo de 45,1 pontos percentuais a separar o Egipto (mais 

baixo) do Vanuatu (mais elevado). Nas economias orientadas para a eficiência, a diferença é também significativa, 

sendo contudo mais atenuada do que no caso anterior (23,3 pontos percentuais entre Rússia e Peru). A menor 

discrepância ocorre nas economias orientadas para a inovação, com um intervalo de 8,2 pontos percentuais entre 

a Itália e a Islândia.

No sentido de estabelecer uma comparação, em termos da Taxa TEA, entre os três tipos de economia em análise, são 

apresentados, na Tabela 1, os valores médios deste índice para as economias orientadas por factores de produção, 

orientadas para a eficiência e orientadas para a inovação.

Tipos de economia Média da Taxa TEA

Orientadas por factores de produção 22,7%

Orientadas para a eficiência 11,7%

Orientadas para a inovação 5,6%

Fonte: Sondagem à População Adulta 2010

Como se pode verificar, são as economias orientadas por factores de produção, categoria na qual se inclui Angola, 

as que apresentam uma Taxa TEA média mais elevada (ligeiramente inferior a 23%), seguidas pelas economias 

orientadas para a eficiência (11,7%) e, por último, pelas economias orientadas para a inovação (5,6%). Angola 

apresenta, portanto, uma Taxa TEA francamente superior à média dos países orientados por factores de produção, 

registando-se uma diferença positiva de 9,2 pontos percentuais.

De forma análoga, a Tabela 2 apresenta os valores médios da Taxa TEA para seis diferentes áreas geográficas, 

designadamente: África Subsariana; América e Caraíbas; Ásia Pacífico; Norte de África e Médio Oriente; Europa – 

Não UE; e Europa – UE.

Tabela 1: Média da 
Taxa TEA por tipo 
de economia
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Área Geográfica Média da Taxa TEA

África Subsariana 27,7%

América e Caraíbas 17,2%

Ásia Pacífico 13,9%

Norte de África e Médio Oriente 8,6%

Europa – Não UE 8,0%

Europa – UE 5,2%

Fonte: Sondagem à População Adulta 2010

De acordo com os valores apresentados na Tabela 2, a região da África Subsariana é a que apresenta a Taxa TEA 

média mais elevada, com quase 28 indivíduos adultos, em cada 100, envolvidos em start-ups ou na gestão de 

novos negócios. É nesta área geográfica que se inclui Angola, que apresenta um resultado superior à média em 

4,2 pontos percentuais. Ainda assim, há que ter em conta que, no GEM 2010, este grupo compreende apenas cinco 

países (África do Sul, Angola, Gana, Uganda e Zâmbia) e que a Taxa TEA da África do Sul é substancialmente inferior 

às restantes. Caso a África do Sul fosse excluída, o grupo de países da África Subsariana passaria a incluir apenas 

economias orientadas por factores de produção e apresentaria um valor médio de Taxa TEA de 32,5%, praticamente 

idêntico ao registado em Angola.

À África Subsariana seguem-se as regiões da América e Caraíbas e da Ásia Pacífico, Taxas TEA de 17,2% e 13,9%, 

respectivamente. Os valores mais baixos de Taxas TEA verificam-se para as áreas do Norte de África e Médio Oriente, 

Europa – Não UE e Europa – UE, atingindo 8,6%, 8,0% e 5,2%, respectivamente.

Esta análise inicial da Taxa de Actividade Empreendedora Early-Stage permite, desde logo, concluir que existe 

uma correlação entre o grau de sofisticação das economias e o valor da Taxa TEA, sendo esta última mais alta em 

países economicamente menos desenvolvidos, onde o emprego por conta de outrem é escasso. No sentido de 

aprofundar esta relação, encontra-se apresentada na Figura 4 a variação da Taxa TEA com o PIB per capita, em toda 

a extensão do universo GEM 2010.
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Tabela 2: Média 
da Taxa TEA por 
área geográfica

Figura 4: Relação 
entre a Taxa TEA 
e o PIB per capita
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De acordo com a Figura 4, países com um PIB per capita menor do que US$15.000 apresentam taxas TEA muito 

variadas, mas, regra geral, mais elevadas que no caso dos restantes. Há diferenças significativas de Taxas TEA dentro 

deste grupo, cujos valores variam entre os 4,3% da Roménia e os 52,1% do Vanuatu, sendo que o valor médio 

atinge os 17,3%. Este primeiro grupo inclui os países economicamente menos desenvolvidos, onde, havendo mais 

escassas oportunidades de emprego, o empreendedorismo e a abertura de novos negócios representam, por 

vezes, a única oportunidade de subsistência e prosperidade. Angola está incluída neste grupo. Assim, para valores 

de PIB per capita inferiores a US$15.000, a sua correlação com a Taxa TEA é claramente negativa, ou seja, à medida 

que a riqueza do país aumenta, a Taxa TEA diminui.

Por outro lado, quando são considerados países com PIB per capita entre os US$15.000 e US$35.000 anuais, as 

taxas TEA tendem a estabilizar e a pautarem-se por valores mais baixos (média de 6,1%). Ao contrário dos países 

do grupo anterior, os constituintes deste grupo têm a capacidade de proporcionar trabalho dependente aos seus 

residentes, o que pode constituir uma alternativa cómoda e vantajosa em relação à abertura de um negócio. Assim, 

as suas Taxas TEA assumem valores relativamente baixos e estáveis.

Por fim, no caso dos países em que o PIB per capita é superior a US$35.000 anuais, parece existir uma correlação 

ligeiramente positiva entre as taxas TEA e o PIB per capita. Os valores associados às Taxa TEA estão compreendidos 

entre os 3,7% da Bélgica e os 10,6% da Islândia apresentando uma Taxa TAE média de 6,3%. 

Curvas com esta configuração, repartida em três momentos, têm vindo a ser sistematicamente abordadas em 

relatórios GEM ao longo dos anos (ver, por exemplo, GEM Angola 2008), mas não pretendem reflectir necessariamente 

uma relação de dependência mensurável entre empreendedorismo e PIB per capita nos vários países. A actividade 

empreendedora é condicionada e influenciada por vários outros motivos que serão ainda abordados. As questões 

de motivação para o empreendedorismo, em particular, serão abordadas em maior detalhe no Sub-capítulo 2.3.

À Taxa TEA estão associados dois níveis de actividade empreendedora: o nível de start-ups (negócios nascentes) 

e o nível de novos negócios. O primeiro nível é definido através da proporção da população adulta (18-64 anos) 

que participa activamente num processo de start-up, sendo os empreendedores envolvidos neste processo aqui 

designados por empreendedores de negócios nascentes7 e a proporção da população envolvida neste género 

de actividade designada por Taxa de Empreendedorismo Nascente. O segundo nível refere-se, por seu turno, aos 

gestores de novos negócios8, sendo medido pela proporção da população adulta que participa na gestão de um 

novo negócio e tendo como indicador associado a Taxa de Empreendedorismo de Novos Negócios.

A Figura 5 apresenta os resultados obtidos em 2010 para os dois níveis de actividade empreendedora que compõem 

a Taxa TEA: a Taxa de Empreendedorismo Nascente e a Taxa de Empreendedorismo de Novos Negócios. Para fins 

comparativos, são ainda apresentados os resultados para Angola, no ano de 2008.

7 Empreendedor de negócio nascente: Indivíduo que, nos últimos 12 meses, tentou iniciar um novo negócio e manifestou intenção de ser dono de 
parte ou da totalidade do mesmo, tendo o negócio proporcionado remuneração por um período não superior a 3 meses.
8 Empreendedor de novo negócio: Indivíduo que tem vindo a administrar um negócio nos últimos 12 meses e que é proprietário de parte ou da 
totalidade desse negócio, tendo este proporcionado remuneração por período não superior a 3,5 anos (e não inferior a 3 meses).
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Figura 5: Taxa de 
Empreendedorismo 
Nascente e de Novos 
Negócios
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Fonte: Sondagem à População Adulta 2008 e 2010

Em 34 dos 59 países que constituem o universo GEM 2010, a Taxa de Empreendedorismo Nascente revela-se superior 

à Taxa de Empreendedorismo de Novos Negócios. Angola não pertence a esta maioria, registando uma diferença 

pouco significativa entre a proporção de empreendedores a gerir Novos Negócios (16,3% da população adulta) e a 

proporção de empreendedores envolvidos em start-ups (15,9% da população adulta). Estes resultados contrariam 

também os resultados registados em Angola em 2008, quando a Taxa de Empreendedorismo de Novos Negócios 

ficou aquém da Taxa de Empreendedorismo Nascente (4,1% contra 19,3%). Como se observa, a principal diferença 

entre os dois anos em análise regista-se ao nível da Taxa de Empreendedorismo de Novos Negócios, que cresceu de 

4,1% para 16,3% da população adulta. Por outro lado, a Taxa de Empreendedorismo Nascente decresceu, embora 

de forma menos acentuada, de 19,3% para 15,9%. 

Na Tabela 3 são apresentados os valores médios da Taxa de Empreendedorismo Nascente e da Taxa de 

Empreendedorismo de Novos Negócios para os três diferentes tipos de economia em estudo.
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Tipos de economia

Média da Taxa de 

Empreendedorismo 

Nascente

Média da Taxa de 

Empreendedorismo de Novos 

Negócios

Orientadas por factores de produção 12,2% 11,9%

Orientadas para a eficiência 6,9% 5,0%

Orientadas para a inovação 2,9% 2,7%

Fonte: Sondagem à População Adulta 2010

De acordo com os dados apresentados na Tabela 3, em média, o empreendedorismo nascente predomina sobre o 

empreendedorismo de novos negócios nos três tipos de economia considerados, contrariamente ao que ocorre em 

Angola. Por outro lado, como seria de esperar tendo em conta os valores registados para a Taxa TEA, os resultados 

obtidos para Angola são superiores aos valores médios associados às economias orientadas por factores de 

produção (15,9% e 12,2%, respectivamente, no que respeita à Taxa de Empreendedorismo Nascente, e 16,3% e 

11,9%, respectivamente, no que respeita à Taxa de Empreendedorismo de Novos Negócios).

No âmbito do projecto GEM analisa-se igualmente a distribuição da actividade empreendedora pelos diferentes 

sectores de actividade. A Figura 6 apresenta a proporção da actividade empreendedora early-stage em Angola, em 

201010, e nos três tipos de economia em estudo, categorizada nos quatro sectores seguidamente referenciados:

• Sector extractivo: inclui agricultura, silvicultura, pescas e extracção de matérias brutas;

• Sector da transformação: inclui construção, manufactura, transporte, comunicações, utilidades e 

distribuição grossista;

• Sector orientado ao cliente organizacional: inclui finanças, seguros, imobiliário e todas as actividades onde 

o cliente primário é outro negócio;

• Sector orientado ao consumidor: inclui todos os negócios direccionados para o consumidor final, como o 

retalhista, bares, restauração, alojamento, saúde, educação e lazer, entre outros.

Tabela 3: Média 
da Taxa de 
Empreendedo-
rismo Nascente 
e da Taxa de 
Empreendedo-
rismo de Novos 
Negócios por tipo 
de economia9

9 Na Tabela 3, a soma da média da taxa de empreendedorismo nascente e de empreendedorismo de novos negócios é superior à média da Taxa 
TEA apresentada na Tabela 1 (excepto no caso das economias orientadas para a Inovação), uma vez que pode ocorrer que um empreendedor, ao 
deter vários negócios em fases diferentes, seja simultaneamente empreendedor de negócio nascente e de novos negócios.
10 Não há dados referentes a 2008, em Angola, que permitam fazer a comparação entre esse ano e 2010.
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De acordo com a Figura 6, em Angola, o sector onde se regista uma maior percentagem de actividade 

empreendedora early-stage é o sector orientado ao consumidor, com um resultado de 78,6%, podendo 

presumir-se que este sector é dominado predominantemente pelo pequeno retalho. Seguem-se, por ordem 

decrescente, o sector da transformação, com 12,8%, o sector orientado ao cliente organizacional, com 7,1%, e, 

por último, o sector extractivo, com apenas 1,5%. 

Nos três tipos de economia em análise, o sector orientado ao consumidor é o mais preponderante, ainda que com 

mais peso nas economias orientadas por factores de produção (62,2%) e orientadas para a eficiência (59,4%) do 

que nas economias orientadas para a inovação (43,0%). Não sendo o sector com mais significado em nenhum dos 

três tipos de economia, o sector extractivo apresenta igualmente uma maior relevância nas economias orientadas 

por factores de produção (11,7%) e orientadas para a eficiência (6,9%) do que nas economias orientadas para a 

inovação (4,6%). Por outro lado, o contrário verifica-se no que respeita ao sector orientado ao cliente organizacional, 

para o qual a percentagem da actividade empreendedora early-stage é maior nas economias orientadas para a 

inovação (32,3%), caindo para menos de metade deste valor nas economias orientadas para a eficiência (13,0%) 

e para uma proporção ainda mais reduzida nas economias orientadas por factores de produção (6,1%). Para o 

sector da transformação, por seu turno, regista-se um equilíbrio entre os três diferentes tipos de economia, onde a 

percentagem de actividade empreendedora early-stage ronda os 20%.

Quando comparado com a média das economias orientadas por factores de produção, Angola regista uma maior 

predominância do sector orientado ao consumidor (78,6% face aos 62,2% associados ao referido tipo de economia). 

Como referido, esta predominância deve-se à abundância de pequenos retalhistas no País que, várias vezes, aliam 

a exploração de um estabelecimento de pequeno comércio a uma segunda actividade profissional dependente.   

Outro resultado significativo em Angola é o tímido reflexo do sector transformador no universo empreendedor 

do País. Factores como o défice infra-estrutural do País poderão justificar esta situação, embora não deixe de ser 

significativo que a percentagem de empreendedores angolanos operando no sector transformador seja de apenas 

12,8% contra uma média de cerca de 20% em todas as restantes economias. Em situação semelhante encontra-se o 

sector extractivo (1,5% em Angola contra 11,7% nas economias orientadas por factores de produção).

Figura 6: 
Distribuição da 
Taxa TEA por 
sectores



GEM Angola 2010 - Estudo sobre o Empreendedorismo

20

Finalmente, no que toca ao sector orientado ao cliente organizacional, Angola regista uma taxa de empreendedores 

em linha com o valor médio verificado nas economias orientadas por factores de produção (7% contra 6%), valores 

substancialmente inferiores aos que se registam nas economias orientadas para a eficiência (13%) e para a inovação 

(32%).

2.2. Características Demográficas

No presente sub-capítulo é analisada a actividade empreendedora atendendo às características demográficas de 

cada país participante no GEM e de Angola, em particular.

Para o efeito, é apresentada, na Figura 7, a Taxa TEA, por género, em cada país GEM 2010. Para fins comparativos, são 

ainda apresentados os resultados para Angola, em 2008.
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Em Angola, o número de empreendedores early-stage do sexo masculino corresponde a 32,9% da população adulta 

masculina e o número de empreendedores early-stage do sexo feminino a 31,0% da população adulta feminina. 

Dado que, no País, o número total de homens e de mulheres é aproximadamente igual11, conclui-se que o número 

de empreendedores do sexo masculino é ligeiramente superior ao número de empreendedores do sexo feminino.

Estes valores são diferentes dos registados em 2008 em dois aspectos essenciais: se por um lado, a Taxa TEA é 

superior, por outro lado o rácio empreendedores/empreendedoras sofreu uma alteração, visto que, em 2008, Angola 

foi o único país GEM que registou um número de empreendedoras maior que o número de empreendedores. Em 

2010, esta situação já não se verificou. Ainda assim, como se pode verificar através dos resultados apresentados 

em seguida, Angola continua a destacar-se, entre as economias orientadas por factores de produção, pela elevada 

proporção de mulheres empreendedoras.

Na Tabela 4 são apresentadas as médias da Taxa TEA por género e para cada tipo de economia em estudo.

Tipos de economia
Média da Taxa TEA para o 

género masculino

Média da Taxa TEA para o género 

feminino

Orientadas por factores de produção 25,1% 19,9%

Orientadas para a eficiência 13,7% 9,7%

Orientadas para a inovação 7,2% 3,8%

Fonte: Sondagem à População Adulta 2010

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 4, em média, os empreendedores early-stage do sexo 

masculino predominam em relação aos do sexo feminino nos três tipos de economia considerados. No entanto, é 

curioso destacar que o desfasamento entre a participação masculina e feminina na actividade empreendedora é 

maior nas economias orientadas para a inovação, onde a média da Taxa TEA para o género feminino (3,8%) é quase 

metade da média registada para o género masculino (7,2%). A Tabela 4 indica também que a percentagem da 

população adulta masculina e feminina envolvida em actividade empreendedora early-stage é maior nas economias 

orientadas por factores de produção (25,1% e 19,9%, respectivamente). A este tipo de economia seguem-se as 

economias orientadas para a eficiência (com uma Taxa TEA para o género masculino de 13,7% e uma Taxa TEA 

para o género feminino de 9,7%) e, por último, as economias orientadas para a inovação (com uma Taxa TEA para o 

género masculino de 7,2% e uma Taxa TEA para o género feminino de 3,8%).

Comparando Angola com as restantes economias orientadas por factores de produção, a análise efectuada vem na 

linha da que foi feita para a taxa TEA global. Os valores angolanos são consideravelmente superiores à média das 

economias desse mesmo grupo, sendo que a dispersão de valores dentro do grupo é significativa.

Dois outros indicadores relevantes para a análise do empreendedorismo, atendendo às características 

demográficas, são as percentagens da população adulta do sexo masculino e do sexo feminino, que consideram 

deter os conhecimentos e/ou competências necessários para criar um negócio. Estes indicadores são apresentados 

na Figura 8.

Tabela 4: Média 
da Taxa TEA 
por género 
e por tipo de 
economia

11 CIA World Factbook, est. 2011
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Em Angola, 76,7% dos homens adultos consideram possuir as competências/conhecimentos necessários para 

criar um negócio. A percentagem da população adulta feminina que considera possuir as referidas competências/

conhecimentos fica aquém do resultado registado para os homens, com 69,3%. Estes valores são francamente 

superiores a 2008, quando apenas 53,2% dos homens e 50,7% das mulheres consideravam ter as competências 

necessárias para criar um negócio. Este aumento poderá dever-se, por um lado, às iniciativas de capacitação de 

empreendedores que têm sido realizadas em Angola e, por outro lado, à mudança das percepções dos angolanos 

em relação às competências necessárias para criar um negócio.

Na Tabela 5 é apresentada a média das percentagens de homens e mulheres que consideram ter as características 

necessárias para criar um negócio, por tipo de economia.

Figura 8: 
Percepção dos 
conhecimentos/
competências 
necessários 
para criar um 
negócio, por 
género
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Tipos de economia Média da % de homens Média da % de mulheres

Orientadas por factores de produção 77,5% 64,6%

Orientadas para a eficiência 61,8% 49,9%

Orientadas para a inovação 53,4% 35,3%

Fonte: Sondagem à População Adulta 2010

Em média, nas economias orientadas por factores de produção, a percentagem de homens e mulheres em idade 

adulta que consideram ter as competências/conhecimentos necessários para criar um negócio (77,5% para 

homens e 64,6% para mulheres) é superior à das economias orientadas para a eficiência (61,8% para homens e 

49,9% para mulheres) e à das economias orientadas para a inovação (53,4% para homens e 35,3% para mulheres). 

Paralelamente, nos três diferentes tipos de economia, verifica-se que a percentagem de homens adultos que 

consideram ter as características necessárias para criar um negócio é superior à de mulheres. 

O facto de a percentagem de respondentes que acredita possuir as competências e conhecimentos necessários 

para criar um negócio crescer à medida que decresce o nível de desenvolvimento das economias é, provavelmente, 

sintomático de dois aspectos: i) o nível de sofisticação de negócios decresce à medida que se caminha de 

economias orientadas para a inovação para economias orientadas por factores de produção; e ii) a percepção dos 

empreendedores sobre o conjunto de competências necessárias à criação de um negócio difere consideravelmente 

de economias orientadas para a inovação para economias orientadas por factores de produção.  

Comparativamente à média das economias orientadas por factores de produção, Angola apresenta resultados mais 

elevados ao nível da população adulta feminina que considera ter as competências/conhecimentos necessários 

para criar um negócio (69,3% contra 64,6%), mas ligeiramente mais baixos ao nível da população masculina (76,7% 

contra 77,5%). 

A Sondagem à População Adulta permitiu também identificar outras características demográficas dos 

empreendedores, nomeadamente a faixa etária em que estes se inserem. A Tabela 6 apresenta os resultados 

obtidos para Angola, em 2008 e em 2010.

Faixa etária
Taxa TEA por faixa etária

2008 2010

18 a 24 anos 17,3% 22,6%

25 a 34 anos 28,3% 36,0%

35 a 44 anos 20,7% 40,5%

45 a 54 anos 26,6% 35,3%

55 a 64 anos 20,2% 22,6%

Fonte: Sondagem à População Adulta 2008 e 2010

De acordo com a Tabela 6, em Angola, a faixa etária onde se regista a maior percentagem de empreendedores 

early-stage é a que compreende as idades entre os 35 e os 44 anos (40,5%). Em comparação com o ano de 2008, 

registam-se aumentos da percentagem de empreendedores early-stage em todas as faixas etárias, sendo que a 

faixa etária dos 35 aos 44 anos é aquela para a qual se regista o aumento mais acentuado. Adicionalmente, é de 

referir que, em 2008, a maior proporção de empreendedores early-stage encontrava-se inserida na faixa etária dos 

25 aos 34 anos (28,3%).

Tabela 5: 
Média das 
percentagens 
de homens e 
mulheres que 
consideram ter 
as características 
necessárias 
para criar 
um negócio, 
por tipo de 
economia

Tabela 6: Taxa 
TEA por faixa 
etária em 
Angola, em 
2008 e em 
2010



GEM Angola 2010 - Estudo sobre o Empreendedorismo

24

2.3. Oportunidade e Capacidade Empreendedora

Na análise da actividade empreendedora nos países participantes no GEM 2010, a distinção entre a actividade 

empreendedora induzida pela oportunidade e a actividade empreendedora induzida pela necessidade assume 

particular relevância.

De um modo geral, entende-se por empreendedorismo induzido pela oportunidade aquele que resulta do desejo 

de aproveitar, por iniciativa própria, uma possibilidade de negócio existente no mercado, através da criação de 

uma empresa. Por outro lado, o empreendedorismo induzido pela necessidade resulta da ausência de outras 

oportunidades de obtenção de rendimentos (nomeadamente, o trabalho dependente) que leva os indivíduos à 

criação de uma empresa, dado considerarem não possuir melhores alternativas.

No sentido de analisar estes dois tipos de empreendedorismo, é estabelecida, na Figura 9, uma comparação 

entre a proporção de empreendedorismo induzido pela oportunidade (motivado pela vontade de aumentar 

o rendimento e/ou de obter independência), a de empreendedorismo induzido pela não-oportunidade 

(motivado pela necessidade/manutenção do rendimento) e a que resulta da mistura de ambos (oportunidade 

e não-oportunidade).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Angola 2008

Angola 2010

Orientadas por factores de produção

Orientadas para a eficiência

Orientadas para a inovação

% da Actividade Empreendedora Early-stage

Ec
on

om
ia

s

Motivo de oportunidade: aumento do rendimento

Motivo de oportunidade: independência

Motivo de não-oportunidade: necessidade/manutenção do rendimento

Mistura de motivos

Fonte: Sondagem à População Adulta 2008 e 2010

Em Angola, 16,5% dos empreendedores early-stage criaram um negócio motivados pela oportunidade de 

aumentarem o seu rendimento e cerca de 14,1% indicaram que foi a oportunidade de obterem independência 

que os levou a optar pela via do empreendedorismo. O primeiro valor representa um decréscimo de 8,5 pontos 

percentuais em relação a 2008, ao passo que o segundo reflecte um aumento de cerca de 2 pontos percentuais 

em relação ao mesmo período. No que toca ao empreendedorismo motivado pela necessidade, este decresceu 

de 47,0% em 2008 para 42,3% em 2010. Em contrapartida, a mistura de motivos foi o aspecto que registou uma 

mudança mais relevante, com um aumento de quase 12 pontos percentuais (de 15,9% em 2008 para 27,1% em 

2010), o que significa que há agora uma maior proporção de empreendedores angolanos que afirmam que a sua 

opção pela via empreendedora foi motivada por um misto de oportunidade e necessidade.

Figura 9: 
Actividade 
empreendedora 
induzida pela 
oportunidade 
e pela não-
oportunidade



GEM Angola 2010 - Estudo sobre o Empreendedorismo

25

Olhando para o panorama geral dos três tipos de economias em análise, nota-se um padrão claro de diminuição da 

actividade empreendedora motivada pela oportunidade e aumento da actividade empreendedora motivada pela 

necessidade, à medida que se transita das economias orientadas para a inovação para as economias orientadas por 

factores de produção. A já indicada escassez de oportunidades de trabalho dependente nestas últimas justificará 

o padrão verificado.

Angola, por seu turno, coloca-se numa posição particular, dado apresentar uma percentagem de empreendedores 

por motivos de oportunidade baixa (30,5% somando oportunidade de aumento do rendimento e oportunidade 

de obtenção de independência), mesmo tomando como referência a média das restantes economias orientadas 

por factores de produção (40,4%). Como se observa, a grande diferença entre Angola e as restantes economias 

orientadas por factores de produção reside na percentagem de empreendedores que alega misturas de motivos 

para a sua actividade (27,1% contra 19,7%, respectivamente), e não na percentagem de empreendedores motivados 

pela necessidade (42,3% contra 39,9%). 

Como referido anteriormente, existe uma relação não linear entre a Taxa TEA e o PIB per capita, à qual estão 

associados os dois tipos de empreendedorismo referenciados neste sub-capítulo: o empreendedorismo 

motivado pela oportunidade e o empreendedorismo motivado pela necessidade. Adicionalmente, foi ensaiada 

uma interpretação do modo como esses três momentos se relacionam com as motivações empreendedoras 

em cada grupo de países. As correlações entre o nível de riqueza de um país (PIB per capita) e as motivações 

para o empreendedorismo (medidas como as percentagens da Taxa TEA devidas a motivos de oportunidade e 

de não-oportunidade) são ilustradas na Figura 10 e na Figura 11. 
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Fonte: Sondagem à População Adulta 2008 e 2010

Como se conclui a partir da consulta da Figura 10, existe uma correlação positiva entre a riqueza de um país e o 

número de empreendedores early-stage que o são por motivos de oportunidade (oportunidade de aumentar o 

rendimento, de adquirir independência, etc.). Mais empreendedorismo por motivos de oportunidade num país 

significa uma maior liberdade de escolha por parte dos indivíduos, que podem mais facilmente optar pelo trabalho 

dependente.

Figura 10: 
Empreendedorismo 
motivado pela 
oportunidade e PIB 
per capita
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Inversamente, quando se analisa a relação entre o PIB per capita (PPP) e a actividade empreendedora baseada na 

não-oportunidade (necessidade e manutenção do rendimento), verifica-se que esta última tende a diminuir com o 

enriquecer das nações. A Figura 11 ilustra esta mesma tendência.
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Fonte: Sondagem à População Adulta 2008 e 2010

2.4. Actividade Empreendedora Orientada para a Inovação

De acordo com a teoria da destruição criativa, os empreendedores distorcem o equilíbrio de mercado, 

constituindo-se como agentes de mudança e crescimento que agem no sentido de introduzir novas combinações 

de mercado, de produto ou de inovação. Ao fazê-lo, conseguem diferenciar-se da concorrência, quer por 

apresentarem produtos e/ou serviços inovadores, quer por utilizarem novas tecnologias e/ou processos.

Na actual conjuntura económica, a interligação entre empreendedorismo e inovação assume especial interesse, na 

medida em que as iniciativas de negócio relacionadas com a inovação se revelam cada vez mais preponderantes para 

o crescimento económico. Por este motivo, é seguidamente efectuada uma análise da actividade empreendedora 

orientada para a inovação.

A Figura 12 ilustra a percepção dos empreendedores early-stage relativamente à opinião que os seus clientes têm 

sobre o grau de novidade dos seus produtos/serviços.

Figura 11: 
Empreendedorismo 
motivado pela 
necessidade e PIB 
per capita
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Em Angola, 67,3% dos empreendedores early-stage são de opinião que nenhum dos seus clientes considera os 

seus produtos/serviços novos ou desconhecidos, enquanto os restantes 32,7% têm a percepção que todos ou 

alguns dos seus clientes consideram os seus produtos/serviços novos ou desconhecidos. Em comparação com o 

ano de 2008, os valores verificados em Angola não registam alterações significativas, sendo a mais digna de nota 

a percentagem de empreendedores com a percepção que todos os seus clientes consideram a sua oferta nova ou 

desconhecida, que registou um ligeiro aumento (de 9,0% para 10,6%).

Com base apenas na pergunta que foi feita aos inquiridos, pode concluir-se que a oferta dos empreendedores 

angolanos é menos inovadora que as suas correspondentes noutras economias orientadas por factores de 

produção. Mais ainda, as diferenças entre os diferentes tipos de economia em estudo, no que toca a este indicador 

em particular, encontram-se bastante atenuadas, especialmente quando comparadas com as registadas para 

outros indicadores.

O resultado mais marcante apresentado na Figura 12 prende-se, possivelmente, com o facto de serem os 

empreendedores nas economias orientadas para a eficiência, e não nas economias orientadas para a inovação, os 

que mais acreditam que os seus clientes consideram os seus produtos e serviços novos e/ou desconhecidos. Este 

resultado deve, contudo, ser interpretado em perspectiva – é nas economias orientadas para a eficiência que se 

registam os mais fortes crescimentos económicos e a emergência de uma classe média muito numerosa e com um 

recém-adquirido poder de compra. Assim, muitos dos produtos e serviços anteriormente indisponíveis começam 

a ser introduzidos em larga escala nestas economias, embora sejam já oferecidos nas economias orientadas para a 

inovação há algum tempo.

Um outro indicador do grau de inovação nas iniciativas empreendedoras early-stage é a avaliação da concorrência, 

tal como se encontra ilustrado na Figura 13.

Figura 12: 
Avaliação do 
produto ou 
serviço quanto ao 
grau de inovação
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De acordo com a Figura 13, em Angola, 53,9% dos empreendedores early-stage consideram existirem muitos outros 

negócios que oferecem produtos/serviços semelhantes, enquanto 24,3% consideram existirem alguns e 21,8% 

acreditam que não existem negócios com produtos/serviços semelhantes.

Em comparação com os resultados de 2008, registou-se um acréscimo de 15 pontos percentuais ao nível da fracção 

de empreendedores early-stage que consideram que nenhum concorrente oferece produtos/serviços semelhantes 

(6,7% em 2008 contra 21,8% em 2010), acréscimo que está ligado, provavelmente, à descida da taxa empreendedores 

que acreditam que alguns dos seus concorrentes apresentam uma oferta idêntica (38,0% em 2008 contra 24,3% em 

2010). Estes números são sintomáticos de um aumento da diversificação da oferta no mercado angolano.

Da Figura 13 resulta ainda que a percentagem de empreendedores early-stage que consideram existirem alguns e 

nenhum negócio com a mesma oferta de produtos/serviços é maior em Angola do que na média das economias 

orientadas por factores de produção (totais de 46,1% contra 41,9%). 

Considerando os três tipos de economia em análise, constata-se alguma proximidade nos resultados médios 

obtidos. No entanto, nas economias orientadas para a inovação registam-se, em média, maiores percentagens 

de empreendedores que consideram não ter concorrentes (11,7%) ou ter alguns concorrentes (34,8%) do que 

nos restantes tipos de economia (10,1% e 31,8%, respectivamente, para as economias orientadas por factores de 

produção, e 9,7% e 33,8%, respectivamente, para as economias orientadas para a eficiência).

O último indicador em matéria de análise da actividade empreendedora orientada para o grau de inovação 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 14 ilustra o grau de novidade da tecnologia utilizada 

pelos empreendedores early-stage (de acordo com a sua própria percepção).

Figura 13: 
Avaliação da 
concorrência
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Fonte: Sondagem à População Adulta 2008 e 2010

Em Angola, a proporção de empreendedores early-stage que afirmam usar as tecnologias mais recentes disponíveis 

é de 16,7%. A este resultado seguem-se, por ordem crescente, a proporção de empreendedores que dizem usar 

tecnologias novas (24,7%) e a de empreendedores que dizem utilizar tecnologias disponíveis há mais de 5 anos 

(58,6%). Regista-se, portanto, uma diminuição considerável do número de empreendedores que declara utilizar 

tecnologias recentes, que era de 30,3% em 2008. A queda registada – 13,6 pontos percentuais – é sensivelmente 

igual à subida da taxa de empreendedores que alega utilizar tecnologias novas – 13,0 pontos percentuais – 

mantendo-se a taxa de empreendedores que indica utilizar tecnologias não-novas aproximadamente constante.

Comparando os três tipos de economia apresentados, verifica-se que os empreendedores de economias às 

quais está associado um menor nível de desenvolvimento (economias orientadas por factores de produção e 

orientadas para a eficiência) têm maior tendência a afirmar que utilizam tecnologias recentes ou novas do que os 

empreendedores em economias orientadas para a inovação (39,9%, 30,3% e 27,0%, respectivamente). É, contudo, 

provável que estes resultados sejam motivados pela diferença existente entre o conceito de tecnologia nova ou 

recente para os vários tipos de economias ou mesmo com a percepção que os empreendedores têm do grau de 

novidade das tecnologias que utilizam.

Comparativamente aos resultados médios associados às economias orientadas por factores de produção, Angola 

apresenta valores relativamente próximos, embora registe uma desvantagem ligeira na taxa de empreendedores que 

afirma utilizar tecnologias recentes (16,7% contra 19,5%). Esse défice é depois compensado pelos empreendedores 

que declaram usar tecnologias novas – que são 24,7% em Angola e 20,3% na média das economias orientadas 

por factores de produção – sendo que a taxa de empreendedores que alega utilizar tecnologias não-novas é 

aproximadamente a mesma em Angola e nas restantes economias orientadas por factores de produção – cerca de 

60%.

Figura 14: 
Avaliação 
da nova 
tecnologia 
utilizada
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2.5. Internacionalização

A procura de mercados externos para a venda de produtos e/ou serviços é uma etapa de desenvolvimento natural 

para empresas que pretendem maximizar o seu crescimento, pelo que uma start-up ou um novo negócio podem 

ter uma dimensão internacional nas suas actividades.

Neste contexto, a Figura 15 traduz a proporção de empreendedores early-stage que têm clientes internacionais, 

para Angola (2008 e 2010) e para os três tipos de economia em estudo.
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Em Angola, a maioria (62,5%) dos negócios de empreendedores early stage não apresentam clientes internacionais 

e somente 6,0% dos empreendedores early-stage afirmaram ter mais de 75% de clientes internacionais. Dos 

restantes, 21,7% têm, no máximo, um quarto dos seus clientes fora do País e quase 10 % têm entre um quarto 

e três quartos de clientes fora do País. Em comparação com os resultados de 2008, verificou-se um aumento da 

proporção de negócios sem clientes estrangeiros, a par de um reforço da proporção de negócios em que os clientes 

estrangeiros representam mais de três quartos do total de clientes.

Na Figura 15 é também possível verificar que, em média, à medida que se passa das economias orientadas por 

factores de produção para as economias orientadas para a eficiência e, posteriormente, para as orientadas para 

a inovação, regista-se uma tendência para a diminuição da proporção de negócios early-stage sem clientes 

estrangeiros (72,3%, 57,8% e 43,1%, respectivamente) e para o aumento da proporção de negócios early-stage com 

clientes internacionais em quase todos os intervalos definidos. 

É de notar que, em Angola, a percentagem de negócios sem clientes internacionais é inferior à média correspondente 

nas economias orientadas por factores de produção. Por outro lado, para todos os intervalos de percentagem de 

clientes estrangeiros, a fracção de negócios em Angola é superior às respectivas fracções médias das economias 

orientadas por factores de produção, revelando um interessante potencial de internacionalização da economia 

angolana.

Figura 15: Grau de 
internacionalização
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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.

Em Angola, 14,4% da população adulta desistiu de um negócio nos 12 meses anteriores à realização da Sondagem 

à População Adulta, tendo a continuidade do mesmo sido interrompida. Este resultado é inferior ao registado 

em 2008, que foi de 19,4%. Por outro lado, 5,3% da população adulta afirmou ter desistido de um negócio, no 

mesmo período, tendo esse negócio permanecido activo, valor superior ao verificado em 2008, 3,8%. Embora 

não seja possível chegar a um veredicto conclusivo com base nesta informação, parece haver dois indícios fortes 

que sugerem que a mortalidade dos negócios early-stage diminuiu; i) a percentagem de empreendedores cujo 

abandono da actividade empreendedora foi seguida pela extinção do seu negócio diminuiu; e ii) a percentagem 

de empreendedores que abandonaram a actividade tendo o seu negócio perdurado, aumentou (o que pode 

representar possíveis oportunidades de venda ou outro tipo de transferência de propriedade).

No entanto, de acordo com os resultados da presente edição do GEM, a percentagem da população adulta angolana 

que desistiu de um negócio nos 12 meses anteriores à realização da Sondagem à População Adulta, tendo este 

cessado, é ainda superior à média das economias orientadas por factores de produção (9,5%). Contudo, verifica-se 

também que a percentagem da população adulta angolana que desistiu de um negócio, tendo este continuado, é 

superior à registada, em média, no referido tipo de economia.

Complementarmente, a Figura 16 ilustra as respostas dadas pelos inquiridos que afirmaram ter desistido de um 

negócio nos 12 meses anteriores à realização da Sondagem à População Adulta, quando questionados sobre 

as razões que levaram a essa desistência. Na referida Figura é feita a distinção entre cinco grupos de razões, 

designadamente: 1) oportunidade de vender o negócio; 2) negócio não lucrativo; 3) problemas na obtenção de 

financiamento; 4) razões pessoais; e 5) outras razões, tais como o surgimento de outras oportunidades de emprego 

ou de negócio, o planeamento prévio da saída, a reforma ou a ocorrência de um incidente.
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Ao justificar a cessação dos negócios, 32,4% dos empreendedores angolanos alegam a inexistência de lucros como 

causa principal para esta cessação. Por outro lado, 18,1% apontam razões pessoais, 17,6% indicam a dificuldade em 

obter financiamento e 5,7% referem a oportunidade de venda como principais motivos para cessação da actividade 

empreendedora. Os restantes 26,2% apontam outras razões para desistência do negócio.

As economias orientadas por factores de produção e as economias orientadas para a eficiência apresentam, em 

média, resultados muito semelhantes, sendo as diferenças mais notórias a existência, nas primeiras, de uma maior 

percentagem de respostas que apontam como razão para a cessação dos negócios o reduzido lucro que estes 

proporcionam (31,0% face aos 28,7% das economias orientadas para a eficiência) e uma menor percentagem de 

respostas que alegam a existência de outras razões como justificação para o abandono dos negócios (29,5% face aos 

32,5% das economias orientadas para a eficiência). Em comparação com estes dois tipos de economia, as economias 

orientadas para a inovação registam, em média, uma maior percentagem de respostas que elegem a oportunidade 

de venda e outras razões como motivos para o abandono dos negócios (5,4% e 36,8%, respectivamente), sendo 

as razões associadas a problemas de financiamento menos referidas neste tipo de economias (9,2% de respostas 

face aos 20,1% das economias orientadas por factores de produção e aos 20,5% das economias orientadas para a 

eficiência).

De um modo geral, Angola segue as tendências associadas à média das economias orientadas por factores de 

produção, onde a inexistência de lucros surge também como o motivo mais vezes apontado pelos empreendedores 

para a cessação do seu negócio (32,4%, em Angola, face a 31,0%, na média do referido tipo de economias).

De facto, a única diferença verdadeiramente substancial que existe entre Angola e a média das economias 

orientadas por factores de produção é o facto de que parece haver, em Angola, mais oportunidades para venda 

dos negócios por parte dos empreendedores (5,7% em Angola contra 2,7% na média das economias orientadas por 

factores de produção). Este diferencial é compensado nas percentagens de empreendedores que alegam outras 

razões para cessação do negócio, sendo estas de 26,2% em Angola e 29,5% na média das referidas economias.
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3. CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO EMPREENDEDORISMO EM 
ANGOLA

No âmbito do GEM é utilizado um conjunto de condições estruturais para a análise dos elementos que fomentam 

e obstaculizam o desenvolvimento da actividade empreendedora em cada país participante. A principal fonte 

de informação utilizada para avaliar estas condições estruturais é a Sondagem a Especialistas, realizada junto de 

especialistas em áreas relevantes para a dinâmica empreendedora em cada um desses países12.

O presente capítulo avalia as condições estruturais que têm impacto na actividade empreendedora em Angola, as 

quais se encontram seguidamente apresentadas:

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 Culturais e Sociais 

Em Angola, a Sondagem a Especialistas foi realizada junto de 32 personalidades reconhecidas em diversas áreas 

ligadas ao empreendedorismo, que se encontram referenciadas no Anexo II do presente relatório. À semelhança 

do que foi feito em todos os países que realizaram a Sondagem a Especialistas no GEM 2010, nesta sondagem foi 

perguntado aos especialistas nacionais se consideravam que cada aspecto enunciado nas condições estruturais 

do empreendedorismo era proporcionado de forma adequada no País, tendo estes respondido recorrendo a uma 

escala de “Insuficiente” a “Suficiente”13.

Neste capítulo, são apresentados os resultados médios obtidos para cada condição estrutural do empreendedorismo, 

em Angola (2008 e 2010) e nos três tipos de economia em estudo (economias orientadas por factores de produção, 

orientadas para a eficiência e orientadas para a inovação). Uma vez que os resultados apresentados neste capítulo 

assentam na opinião de especialistas, foram apenas efectuadas as análises comparativas consideradas mais 

relevantes no âmbito deste estudo. 

Adicionalmente, recorrendo a um outro estudo internacional dedicado às condições do empreendedorismo, neste 

capítulo são também apresentados alguns resultados da mais recente edição do Global Competitivess Index (GCI)14, 

no qual foram incluídos 139 países. 

12 Entre os 59 países participantes no GEM 2010, 54 participaram na Sondagem a Especialistas. Entre estes países estão: as 13 economias 
orientadas por factores de produção, 23 das 24 economias orientadas para a eficiência (não participou a Roménia) e 18 das 22 economias 
orientadas para a inovação (não participaram a Bélgica, a Holanda, a Austrália e a Dinamarca).
13 Na análise dos resultados, esta escala está compreendida entre -2 (Insuficiente) e 2 (Suficiente). 
14 O GCI é publicado desde 2005 pelo Fórum Económico Mundial, no Global Competitiveness Report (GCR), possibilitando o estabelecimento de 
uma comparação entre os níveis de competitividade de diversos países. Na sua última edição (2010/2011), o GCI contou com a participação de 
139 países, distribuídos pelas diferentes fases de desenvolvimento económico: 38 economias orientadas por factores de produção; 25 países 
em fase de transição entre economia orientada por factores de produção e economia orientada para a eficiência; 29 economias orientadas para 
a eficiência; 15 países em fase de transição entre economia orientada para a eficiência e economia orientada para a inovação; e 32 economias 
orientadas para a inovação.
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De acordo com o último ranking publicado no âmbito do GCI, Angola, em termos de índice global, posicionou-se, 

em 2010, no 138º e penúltimo lugar, a nível mundial, em termos de competitividade. Entre os 59 países e regiões 

GEM 2010, Angola ocupa o 57º lugar, o que efectivamente coloca o País na cauda da classificação, uma vez que o 

GCR não avalia o Vanuatu nem a região da Cisjordânia e Faixa de Gaza. 

O GCI é calculado com base na avaliação de 12 pilares que incluem: 1) Instituições; 2) Infra-estrutura; 3) Ambiente 

Macroeconómico; 4) Saúde e Educação Primária; 5) Educação Superior e Formação Profissional; 6) Eficiência do 

Mercado de Bens; 7) Eficiência do Mercado de Trabalho; 8) Sofisticação do Mercado Financeiro; 9) Prontidão 

Tecnológica; 10) Tamanho do Mercado; 11) Sofisticação dos Negócios; e 12) Inovação. Estes pilares contribuem, por 

sua vez, para a determinação do índice global do GCI.

Dada a natureza dos pilares do GCI, é possível estabelecer uma correspondência entre estes e as condições 

estruturais do GEM, considerando as relações identificadas na Figura 17.
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Programas Governamentais Instituições

Educação e Formação
Saúde e Educação Primária

Educação Superior e Formação Profissional

Transferência de I&D
Prontidão Tecnológica

Inovação

Infra-estrutura Comercial e Profissional Sofisticação dos Negócios

Abertura do Mercado/Barreiras à Entrada
Eficiência do Mercado de Bens

Tamanho do Mercado

Acesso a Infra-estruturas Físicas Infra-estrutura

Normas Culturais e Sociais N/A

N/A Eficiência do Mercado de Trabalho

Seguidamente são apresentados os resultados médios obtidos para cada condição estrutural GEM, assim como a 

posição de Angola no pilar GCI correspondente.

3.1. 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. A Figura 18 apresenta os resultados da 

avaliação desta condição estrutural.

Figura 17: 
Correspondência 
entre as condições 
estruturais do GEM 
e os pilares do GCI15

15 Na Figura 17 são apenas estabelecidas as correspondências consideradas mais directas entre as condições estruturais do empreendedorismo 
do GEM e os pilares do GCI. No caso particular da condição estrutural Normas Culturais e Sociais, ainda que não tenham sido identificadas 
correspondências directas, algumas das suas vertentes são analisadas num conjunto de pilares do GCI.
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Fonte: Sondagem a Especialistas 2008 e 2010

Os especialistas angolanos tendem a classificar o apoio financeiro à actividade empreendedora como parcialmente 

insuficiente. Neste contexto, destaca-se como aspecto menos desfavorável o grau em que os fundos de 

financiamento de capital próprio e os fundos de amortização de dívida para empresas novas e em crescimento são 

suficientes (no limite superior do intervalo “parcialmente insuficiente”). Por outro lado, o grau em que o capital de 

Ofertas Públicas Iniciais (IPO) é suficiente para este tipo de empresas assume-se como o resultado mais desfavorável 

(no limite inferior do intervalo “parcialmente insuficiente”). É ainda de relevar, nesta matéria, a dificuldade de acesso 

ao crédito, que é considerada, por vários especialistas angolanos, um dos principais obstáculos ao fomento da 

actividade empreendedora no País.

Em termos globais, a opinião dos especialistas em 2010 não difere significativamente da opinião registada em 

2008. Existem, contudo, dois aspectos que merecem destaque: por um lado, tendo em consideração a opinião dos 

especialistas angolanos, a situação relativamente aos fundos de amortização de dívida para empresas novas e 

em crescimento melhorou em relação a 2008 (ano em que este indicador se posicionava claramente no intervalo 

“parcialmente insuficiente”); por outro lado, a realidade nacional em matéria de subsídios governamentais 

revelava-se mais favorável em 2008 (ano em que os especialistas avaliaram o indicador correspondente como 

nem suficiente nem insuficiente e que é agora considerado parcialmente insuficiente).

Figura 18: Apoio 
financeiro16

16 Para todas as figuras apresentadas neste capítulo, os resultados relativos aos 3 tipos de economia em análise referem-se somente ao ano de 
2010, enquanto que, para Angola, são apresentados os resultados de 2008 e 2010.
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Considerando os resultados obtidos, não se registam diferenças muito acentuadas entre Angola e as economias 

orientadas por factores de produção no que respeita à presente condição estrutural. Neste contexto, o aspecto que 

mais sobressai está associado ao grau em que o capital de Ofertas Públicas Iniciais (IPO) é suficiente para empresas 

novas e em crescimento, para o qual a média relativa ao referido tipo de economia se revela mais favorável do que 

o resultado angolano.

Analisando o pilar “Sofisticação do Mercado Financeiro” do GCI, relativamente ao qual existe um paralelismo com 

a presente condição estrutural, verifica-se que Angola ocupa o 134º lugar em termos de Sofisticação do Mercado 

Financeiro, sendo o 57º e último país entre os parceiros GEM 2010. A avaliação negativa do mercado financeiro 

angolano prende-se, essencialmente, com a escassez dos financiamentos disponíveis no mercado de capitais local, 

o custo dos serviços financeiros, as restrições aos fluxos de capital e a regulação no comércio de títulos.  

3.2. Políticas Governamentais

Esta condição estrutural indica o grau em que as políticas governamentais relativas a impostos e regulamentações, 

assim como a sua respectiva aplicação são neutras17, no que diz respeito à dimensão das empresas, e/ou se estas 

políticas incentivam ou desincentivam empresas novas e em crescimento. Os resultados são apresentados na 

Figura 19.

Fonte: Sondagem a Especialistas 2008 e 2010

Figura 19: Políticas 
governamentais

17 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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De um modo geral, os especialistas angolanos consideram que as políticas governamentais de apoio ao 

empreendedorismo são parcialmente insuficientes. Na avaliação feita pelos especialistas dos diversos factores 

desta condição estrutural, destaca-se pela negativa o grau em que as empresas novas e em crescimento conseguem 

obter a maioria das autorizações e licenças no prazo de uma semana, em resultado da existência de burocracia, 

que é apontada por vários especialistas angolanos como um dos principais obstáculos ao fomento da actividade 

empreendedora no País. O aspecto mais positivo prende-se com a previsibilidade e lógica associada aos impostos 

e normas governamentais aplicadas às empresas novas e em crescimento.

A opinião manifestada pelos especialistas angolanos é globalmente semelhante à de 2008. É, no entanto, de 

salientar que o grau em que o apoio às empresas novas e em crescimento se assume como uma prioridade política 

do Governo se revela, de acordo com os especialistas, menos favorável do que em 2008 (ano em que o resultado 

correspondente foi classificado como nem suficiente nem insuficiente).

No global, a realidade angolana também não difere significativamente da realidade das economias orientadas por 

factores de produção. A principal diferença ocorre no grau em que as empresas novas e em crescimento conseguem 

obter a maioria das autorizações e licenças no prazo de uma semana, que se revela, na média da opinião dos 

especialistas deste tipo de economia, menos negativo do que em Angola.

Procurando estabelecer uma comparação entre esta condição estrutural e o GCI, poderá recorrer-se ao pilar 

“Ambiente Macroeconómico” que analisa aspectos incluídos na condição GEM “Políticas Governamentais”. Assim, 

no GCI Angola está colocada na 122ª no que toca ao seu ambiente macroeconómico, atingindo a 51ª posição 

entre os países participantes no GEM 2010. A baixa dívida pública é apontada como uma importante vantagem 

competitiva do País, ao passo que a elevada inflação é apontada como um obstáculo que urge ultrapassar. 

3.3. Programas Governamentais

A terceira condição estrutural do empreendedorismo analisa a existência de programas governamentais e o nível 

de apoio que estes dão à actividade empreendedora. Os resultados associados a esta condição estrutural são 

apresentados na Figura 20.
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Fonte: Sondagem a Especialistas 2008 e 2010

Em termos globais, os especialistas angolanos classificam os programas governamentais de apoio ao 

empreendedorismo como parcialmente insuficientes. Neste cenário, o aspecto menos negativo está associado ao 

grau em que diversos apoios governamentais para empresas novas e em crescimento podem ser obtidos através 

do contacto com uma única agência; o resultado mais desfavorável prende-se com a acessibilidade dos programas 

governamentais a quem necessita deles.

A opinião dos especialistas angolanos relativamente ao estado da presente condição estrutural, em 2010, não 

difere significativamente da opinião registada em 2008, onde todos os indicadores foram também considerados 

parcialmente insuficientes. 

De igual modo, a opinião dos especialistas angolanos no que respeita a programas governamentais conduz a 

resultados muito semelhantes à média associada às economias orientadas por factores de produção.

No âmbito do GCI, diversos aspectos da condição estrutural “Programas Governamentais” são analisados através do 

pilar “Instituições”, no qual Angola se encontra na 119ª posição, ocupando o 52º posto entre os países GEM 2010. 

Na análise deste pilar é sublinhada a força da protecção aos investidores como vantagem competitiva de Angola, 

enquanto que a quantidade de regulamentação governamental, a eficácia dos conselhos de administração, a 

aplicação dos direitos de propriedade e a ética comportamental das empresas são apontados como aspectos a 

melhorar no País. 

Figura 20: 
Programas 
governamentais
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3.4. Educação e Formação

A condição estrutural ligada à educação e formação analisa o grau de incorporação de conteúdos sobre o 

empreendedorismo nos diferentes níveis do sistema educativo18, bem como o impacto da educação e formação 

no empreendedorismo em determinado país. Os resultados associados a esta condição estrutural encontram-se 

apresentados na Figura 21.

Fonte: Sondagem a Especialistas 2008 e 2010

Os especialistas angolanos consideram que o contributo do sistema de educação e formação para o fomento do 

empreendedorismo é parcialmente insuficiente. Neste contexto, destaca-se como resultado mais desfavorável o 

grau em que o ensino primário e secundário dão atenção adequada ao empreendedorismo e à criação de novas 

empresas. Por outro lado, como resultado menos desfavorável destaca-se o grau em que a educação em negócios e 

gestão e o sistema de formação profissional e contínua asseguram uma boa e adequada preparação para a criação 

e desenvolvimento de novas empresas (no limite superior do intervalo “nem suficiente nem insuficiente”). Nesta 

matéria importa ainda salientar que alguns dos especialistas inquiridos consideram que a falta de qualificação da 

população angolana (nomeadamente em áreas ligadas à prática empresarial) é um dos principais obstáculos ao 

empreendedorismo no País, havendo, no entanto, algumas opiniões que elegem o crescente nível de qualificação 

dos jovens como um dos principais factores de promoção da actividade empreendedora em Angola.

De uma forma geral, a opinião dos especialistas angolanos relativamente à presente condição estrutural melhorou 

face a 2008. Neste cenário, destacam-se o grau em que o ensino primário e secundário dão atenção adequada 

ao empreendedorismo e à criação de novas empresas (que passou do intervalo “insuficiente” para o intervalo 

“parcialmente insuficiente”) e o grau em que a educação em negócios e gestão e o sistema de formação profissional 

e contínua asseguram uma boa e adequada preparação para a criação e desenvolvimento de novas empresas 

(ainda que, neste caso, não tenha ocorrido uma mudança de intervalo qualitativo).

Figura 21: 
Educação e 
formação

18 Ensino básico, secundário, superior e estudos pós-graduados.
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A opinião dos especialistas angolanos coloca o País mais próximo da média associada às economias orientadas por 

factores de produção na globalidade dos indicadores relativos à presente condição estrutural. Com efeito, o único 

aspecto que merece algum destaque prende-se, mais uma vez, com o grau em que a educação em negócios e 

gestão e o sistema de formação profissional e contínua asseguram uma boa e adequada preparação para a criação 

e desenvolvimento de novas empresas, que, no referido tipo de economia, um pouco mais favorável do que em 

Angola.

No GEM 2010, a Condição Estrutural relativa a “Educação e Formação” aborda vários aspectos da educação básica 

(embora sob um ponto de vista de facilitação do empreendedorismo), assim como aspectos relativos ao ensino 

superior e à formação profissional. Estes aspectos são analisados, no GCI, através dos pilares “Educação Superior e 

Formação Profissional” e “Saúde e Educação Primária”, ressalvando-se que o GEM não estuda os níveis de saúde das 

populações-alvo.

Assim, em termos de educação superior e formação profissional, de acordo com o GCI, Angola está classificada na 

138ª e penúltima posição, o que corresponde ao último lugar entre os países participantes no GEM 2010. Dentro 

deste indicador, Angola apresenta diversas fragilidades, tais como o número de matrículas no ensino secundário 

e superior, a qualidade do sistema educacional, a qualidade do ensino de matemática e ciências e a qualidade 

da gestão das escolas. No entanto, a formação profissional concedida aos trabalhadores das empresas no País é 

avaliada de forma francamente positiva, sendo mesmo considerada uma vantagem competitiva.

No que toca à saúde e educação primária, Angola ocupa a última posição do GCI. A prevalência da malária, a 

elevada mortalidade infantil, a baixa esperança de vida e a falta de qualidade da educação primária são apontadas 

como os grandes obstáculos à competitividade de Angola, embora todos os factores avaliados no âmbito da saúde 

e educação primária tenham recebido classificações entre os 20 piores lugares. Destaque ainda para o facto de não 

haver dados disponíveis para o número de alunos matriculados no ensino primário.

3.5. Transferência de Investigação e Desenvolvimento

A transferência de I&D é uma outra condição estrutural do empreendedorismo, que está relacionada com o impacto 

da I&D na criação de novas oportunidades de negócio que possam ser utilizadas por novas empresas. Os resultados 

associados a esta condição estrutural encontram-se apresentados na Figura 22.
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Fonte: Sondagem a Especialistas 2008 e 2010

Em termos globais, esta foi a condição estrutural que registou os resultados menos favoráveis obtidos a partir 

da Sondagem a Especialistas. Neste contexto, o grau em que as empresas novas e em crescimento têm acesso à 

investigação e tecnologia igual ao das empresas já estabelecidas é considerado o aspecto menos desfavorável. Por 

outro lado, os apoios disponíveis para engenheiros e cientistas no que respeita à comercialização das suas ideias 

através de novas empresas são apontados como insuficientes, constituindo o aspecto mais negativo. 

A opinião dos especialistas angolanos não mudou significativamente em relação à opinião registada em 2008, ano 

em que os vários indicadores relativos à presente condição estrutural foram também globalmente classificados 

como parcialmente insuficientes.

No que respeita à comparação entre Angola e as economias orientadas por factores de produção, em 2010, também 

não se verificam, de um modo geral, significativas diferenças. 

Procurando estabelecer uma comparação entre a “Transferência de I&D” analisada no GEM e os pilares do GCI, 

poderá recorrer-se aos pilares “Prontidão Tecnológica” e “Inovação”, que analisam aspectos incluídos na presente 

condição estrutural.

Angola está classificada no 130º lugar no pilar de Prontidão Tecnológica, pelo GCI, o que resulta numa classificação 

no 57º lugar entre os parceiros GEM 2010. A indisponibilidade de tecnologias recentes e a baixa absorção de 

tecnologia pelas empresas locais são apontadas como os principais problemas do País neste âmbito, ao passo que 

os níveis de investimento directo estrangeiro e transferência de tecnologia no País são avaliados acima dos valores 

típicos dos restantes factores. 

Em termos de Inovação, o GCR classifica Angola no 133º lugar entre os 139 países analisados. Entre as principais 

barreiras a vencer por Angola no âmbito do pilar de Inovação, destacam-se a capacidade para a inovação, a 

Figura 22: 
Transferência 
de I&D
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qualidade das instituições de investigação científica, as colaborações indústria-universidade e a disponibilidade de 

cientistas e engenheiros. Por outro lado, a procura de produtos tecnologicamente avançados por parte do governo 

é apontada como uma vantagem competitiva de Angola neste âmbito. 

3.6. Infra-estrutura Comercial e Profissional

Esta condição estrutural 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. Os resultados obtidos 

encontram-se apresentados na Figura 23.

Fonte: Sondagem a Especialistas 2008 e 2010

Na opinião dos especialistas, a infra-estrutura comercial e profissional de apoio aos empreendedores é, de um modo 

geral, parcialmente insuficiente em Angola. Nesta matéria, o aspecto mais positivo está associado à facilidade que 

as empresas novas e em crescimento têm em aceder a bons serviços bancários (considerado nem suficiente nem 

insuficiente). A capacidade deste tipo de empresas para comportar o custo de recorrer a fornecedores de serviços 

e consultores é, por outro lado, o aspecto menos favorável.

A opinião dos especialistas não sofreu variações significativas face a 2008, registando-se como diferença mais 

relevante o facto de o grau de existência de fornecedores serviços e consultores para apoiar as empresas novas e 

em crescimento apresentar, em 2010, uma classificação menos favorável do que em 2008.

Apesar de esta ter sido a segunda condição estrutural mais bem avaliada em Angola, o resultado obtido é menos 

favorável do que a das economias orientadas por factores de produção (em termos médios). Neste âmbito, os 

aspectos onde se registam diferenças mais significativas são: o grau de existência de fornecedores serviços e 

consultores para apoiar as empresas novas e em crescimento, bem como o grau de facilidade que as empresas 

Figura 23: 
Infra-estrutura 
comercial e 
profissional
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novas e em crescimento têm em aceder a bons fornecedores de serviços e consultores e a bons serviços jurídicos 

e contabilísticos.

Analisando o pilar “Sofisticação dos negócios” do GCI, relativamente ao qual existe um paralelismo com a 

presente condição estrutural, verifica-se que Angola ocupa o 139º lugar da sua lista de países, o que se reflecte, 

consequentemente, no 57º lugar da lista dos parceiros GEM 2010. O GCI aponta como principais limitações de 

Angola, nesta área, a qualidade e quantidade de fornecedores locais, o estado de desenvolvimento dos clusters, a 

fraca extensão da cadeia de valor e o controlo da distribuição internacional. 

3.7. Abertura do Mercado/Barreiras à Entrada

Esta condição estrutural 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 encontram-se apresentados na Figura 24.

Fonte: Sondagem a Especialistas 2008 e 2010

Os especialistas angolanos consideram que a realidade do País em matéria de abertura do mercado/barreiras à 

entrada é, de um modo geral, parcialmente insuficiente. Neste panorama, o grau em que os mercados de bens 

de consumo e serviços mudam radicalmente de ano para ano apresenta-se como o aspecto mais favorável 

(considerado nem suficiente nem insuficiente). O grau em que a legislação anti-trust é eficiente e bem aplicada é, 

por seu turno, o aspecto mais negativo.

Em termos globais, a opinião dos especialistas angolanos relativamente à presente condição estrutural era mais 

Figura 24: 
Abertura do 
mercado/
Barreiras à 
entrada
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favorável em 2008. No entanto, o único indicador para o qual se regista uma mudança de intervalo qualitativo 

(grau em que a legislação anti-trust é eficiente e bem aplicada) foi mais desfavorável em 2008 (ano em que foi 

considerado insuficiente).

De acordo com a média registada na opinião dos especialistas inquiridos nas economias orientadas por factores 

de produção, os resultados são, em termos médios, mais favoráveis do que em Angola. Neste cenário, a diferença 

mais significativa ocorre para o grau em que as empresas novas e em crescimento conseguem penetrar facilmente 

em novos mercados (considerado nem suficiente nem insuficiente no referido tipo de economia e parcialmente 

insuficiente em Angola).

Vários dos aspectos analisados nesta condição estrutural são abordados, no GCI, nos pilares “Eficiência do Mercado 

de Bens”, no qual Angola se encontra no 133º lugar, e “Tamanho do mercado”, onde o País ocupa a 64ª posição, 

uma posição bastante mais favorável do que as registadas nos restantes pilares do GCI. Os factores considerados 

na avaliação deste pilar são o tamanho do mercado doméstico e o tamanho do mercado estrangeiro, sendo as 

exportações consideradas na determinação do tamanho de mercado em cada país, pelo que a avaliação é mais 

favorável para países com uma orientação natural para a exportação. Este aspecto justifica a boa classificação de 

Angola no âmbito deste indicador, uma vez que as suas exportações de petróleo têm um peso considerável no 

mercado mundial.

3.8. 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, utilidades, transportes, matérias-primas e recursos naturais 

que possam ser vantajosos para o crescimento do empreendedorismo. Os resultados associados a esta condição 

estrutural são apresentados na Figura 25.

Fonte: Sondagem a Especialistas 2008 e 2010

Figura 25: 
Acesso a infra-
estruturas físicas



GEM Angola 2010 - Estudo sobre o Empreendedorismo

47

Os especialistas tendem a considerar que o acesso a infra-estruturas físicas em Angola é parcialmente insuficiente, 

constituindo um dos principais obstáculos ao fomento da actividade empreendedora no País. Neste contexto, o 

aspecto mais favorável, que diz respeito ao grau em que as empresas novas e em crescimento conseguem suportar 

o custo de utilidades básicas, encontra-se inserido no intervalo “nem suficiente nem insuficiente”. O aspecto mais 

desfavorável está, por sua vez, relacionado com o grau em que as infra-estruturas físicas proporcionam um bom 

apoio às empresas novas e em crescimento.

De um modo geral, não ocorreram alterações significativas entre 2008 e 2010, uma vez que todos os resultados 

associados a ambos os anos se enquadram nos mesmos intervalos qualitativos (“parcialmente suficiente” e “nem 

suficiente nem insuficiente”).

Tendo em consideração a opinião dos especialistas, a realidade angolana, no que respeita à presente condição 

estrutural, revela-se menos favorável, comparativamente à das economias orientadas por factores de produção. 

Neste cenário, é de destacar, essencialmente, o grau em que as empresas novas e em crescimento conseguem ter 

bom acesso a infra-estruturas de comunicação, que é, em termos médios, considerado parcialmente suficiente no 

referido tipo de economia.

Analisando o pilar correspondente no GCI, “Infra-estrutura”, Angola ficou na 136ª posição entre os 139 países 

GCI e na última posição entre os países GEM 2010. A baixa classificação de Angola neste pilar é justificada pela 

fraca qualidade da infra-estrutura portuária e aeroportuária e do fornecimento de electricidade. Ainda assim, a 

disponibilidade de transporte aéreo é classificada bastante acima das restantes condições de infra-estrutura, sendo 

o factor competitivo mais forte, em Angola, dentro deste pilar.

3.9. Normas Culturais e Sociais

Esta condição estrutural do empreendedorismo analisa a extensão em que as normas sociais e culturais vigentes 

encorajam ou desencorajam acções individuais relacionadas com o empreendedorismo, assim como o grau de 

aceitação geral do empreendedorismo.

O espectro das normas sociais e culturais inclui uma multiplicidade de dimensões, pelo que, no âmbito desta 

condição estrutural serão apresentados os resultados de vários aspectos colocados à consideração dos especialistas 

angolanos. 

A análise desta condição estrutural começa com uma avaliação geral da relação entre a cultura nacional e o 

empreendedorismo, tal como ilustrado na Figura 26.
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Fonte: Sondagem a Especialistas 2008 e 2010

Esta foi a condição estrutural que obteve uma apreciação mais positiva. De acordo com os especialistas angolanos, 

a cultura do País estimula a actividade empreendedora de forma nem suficiente nem insuficiente. Neste panorama, 

o estímulo da auto-suficiência, da autonomia e da iniciativa individual é o aspecto mais favorável. Por outro lado, o 

estímulo do empreendedorismo que implica risco é considerado o aspecto menos positivo no âmbito da presente 

condição estrutural.

A opinião dos especialistas angolanos não sofreu, em termos gerais, variações significativas entre 2008 e 2010. 

Contudo, é de salientar o facto de o estímulo da responsabilidade do indivíduo pela gestão da sua vida se revelar, na 

opinião dos especialistas, mais favorável actualmente do que em 2008 (ano em que foi considerado parcialmente 

insuficiente).

Em termos globais, também não se registam alterações relevantes entre Angola e as economias orientadas por 

factores de produção.

A existência ou inexistência de boas oportunidades para o empreendedorismo é outro factor que se enquadra 

na condição estrutural “Normas culturais e sociais”. Na Figura 27 são apresentados os resultados associados a esta 

vertente da presente condição estrutural.

Figura 26: 
Normas culturais 
e sociais
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Fonte: Sondagem a Especialistas 2008 e 2010

Os especialistas angolanos consideram que as oportunidades para a criação de novas empresas são, de um modo 

geral, parcialmente suficientes. Com efeito, o elevado número de oportunidades é apontado por vários especialistas 

inquiridos como um dos principais factores de fomento da actividade empreendedora em Angola. Neste contexto, 

destaca-se como aspecto mais favorável o grau em que as oportunidades para a criação de novas empresas 

aumentaram nos últimos 5 anos. O grau em que os empreendedores conseguem facilmente aproveitar as referidas 

oportunidades constitui, por seu turno, o aspecto menos favorável. Nesta matéria é também importante referir 

que, na opinião de alguns especialistas angolanos, a necessidade ainda constitui um dos principais motivos para a 

criação de novos negócios em Angola.

A opinião dos especialistas angolanos relativamente às oportunidades para a criação de novas empresas não 

sofreu, de um modo geral, alterações significativas entre 2008 e 2010. Neste contexto, os aspectos anteriormente 

referenciados (no âmbito da análise dos resultados de 2010) são os únicos que merecem algum relevo, na medida 

em que quase se regista, para estes indicadores, uma mudança de intervalo qualitativo (com vantagem para os 

resultados de 2008).

Nesta vertente da condição estrutural “Normas culturais e sociais”, é ainda de salientar o facto de Angola se 

apresentar, em 2010, numa posição globalmente mais favorável do que as economias orientadas por factores de 

produção, tendo em consideração a opinião dos especialistas inquiridos. Este facto é mais evidente para o grau em 

que existem boas oportunidades para criar empresas de grande crescimento (considerado parcialmente suficiente 

em Angola e nem suficiente nem insuficiente no referido tipo de economia).

Para além da existência ou inexistência de boas oportunidades para a criação de novas empresas, é absolutamente 

relevante, no âmbito da análise à presente condição estrutural, conhecer a percepção dos especialistas no que 

respeita à capacidade da população para iniciar um negócio. Na Figura 28 encontram-se apresentados os resultados 

que reflectem esta percepção.

Figura 27: 
Oportunidades 
para iniciar um 
negócio
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Fonte: Sondagem a Especialistas 2008 e 2010

Em geral, os especialistas angolanos classificam a capacidade da população para a criação de um negócio como 

parcialmente insuficiente, destacando-se, pela negativa, a capacidade das pessoas para organizarem os recursos 

necessários à criação de um negócio. O grau em que as pessoas sabem como gerir um pequeno negócio é, por outro 

lado, o aspecto mais favorável, assumindo-se como o único indicador considerado nem suficiente nem insuficiente.

A opinião dos especialistas angolanos, em 2010, está muito próxima da opinião registada em 2008. No entanto, é 

de salientar que, no que respeita ao grau em que as pessoas conseguem reagir rapidamente a boas oportunidades 

para criar um negócio, a opinião dos especialistas era mais favorável em 2008 (ano em que este indicador foi 

considerado nem suficiente nem insuficiente).

De acordo com os especialistas inquiridos, também não se registam, de uma forma geral, diferenças acentuadas 

entre Angola e as economias orientadas por factores de produção.

Uma outra vertente que se enquadra na condição estrutural “Normas culturais e sociais” é a imagem social dos 

empreendedores. Os resultados associados a esta vertente encontram-se apresentados na Figura 29.

Figura 28: 
Capacidades e 
conhecimentos 
para começar um 
negócio
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Fonte: Sondagem a Especialistas 2008 e 2010

A opinião dos especialistas angolanos relativamente à imagem social dos empreendedores é globalmente positiva, 

com destaque para o estatuto social e respeito associados aos empreendedores de sucesso, bem como para o grau 

em que a criação de um novo negócio é considerada uma forma adequada para enriquecer.

A opinião dos especialistas angolanos em matéria de imagem social dos empreendedores é globalmente mais 

favorável em 2010 do que em 2008. No entanto, não se registam, para cada um dos indicadores, mudanças de 

carácter qualitativo neste período.

A opinião dos especialistas inquiridos aproxima Angola da realidade associada às economias orientadas por 

factores de produção (em termos médios). Contudo, é de relevar o facto de Angola se apresentar numa posição 

mais favorável quanto ao grau em que a criação de um novo negócio é considerada uma forma adequada para 

enriquecer (nem suficiente nem insuficiente no referido tipo de economia) e numa posição menos favorável no 

que respeita ao grau em que as pessoas consideram os empreendedores indivíduos competentes e com recursos 

(considerado parcialmente suficiente no referido tipo de economia).

A multiplicidade de aspectos analisados no âmbito da condição estrutural GEM “Normas Sociais e Culturais” não 

permite uma correspondência um pilar específico do GCI, já que estes aspectos são abordados transversalmente 

em diversos pilares do referido índice. Assim, neste caso, não é estabelecido o paralelismo a presente condição 

estrutural e um pilar GCI.

Figura 29: 
Imagem 
social dos 
empreendedores
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