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GEM ANGOLA 2012 INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

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 estão também associados o Núcleo Administrativo e de Contabilidade e o Observatório 

das Relações Angola-China.

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 tornado rapidamente 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 e Açores), a SPI está presente na China (Pequim e Macau), em Espanha (Santiago de 

Compostela) e nos Estados Unidos da América (Califórnia e Washington D.C.), encontrando-se também 

directamente representada em Bruxelas, através da rede EBN (European Business and Innovation Centre 

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 

www.ceic-ucan.org

www.spi.pt
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e Habitação (em colaboração com o Grupo Invista), em 2008, e para a USAID, em 2010, bem como 

um projecto autónomo de consultoria e diagnóstico a pequenas e médias empresas angolanas de 

base tecnológica, iniciado em 2012. No âmbito do projecto GEM, em particular, a SPI coordenou a 

realização do estudo em Angola, nos anos de 2008 e 2010, e em Portugal, nos anos 2001, 2004, 2007, 

2010, 2011 e 2012.

O Banco de Fomento Angola (BFA) foi criado em 1993 sob a designação de Banco de Fomento Exterior 

(BFE), com a abertura do primeiro escritório de representação em Luanda. Em 1996, o então BFE foi 

adquirido pelo Banco Português de Investimento (BPI), dando-se início a uma forte expansão do 

Grupo. Actualmente, o BFA constitui-se como um banco de referência, prestando serviços de elevada 

qualidade aos seus mais de 1 milhão de clientes.

Para esse efeito, o BFA conta com uma vasta rede comercial, constituída por mais de 170 pontos 

de venda, distribuídos pela capital, Luanda, e por várias províncias angolanas. Os pontos de venda 

incluem, para além das 146 Agências e Postos, 16 Centros de Empresas, 8 Centros de Investimento e 5 

Postos de Atendimento.

O BFA conta também com uma vasta rede de distribuição, com diversos canais, e com uma equipa 

de recursos humanos dinâmica e altamente qualificada, composta por mais de 2200 colaboradores.

Procurando assumir um papel activo em termos de responsabilidade social, o BFA criou, em 2005, 

um Fundo de Responsabilidade Social, com o objectivo de fazer a diferença junto da comunidade, 

através do apoio financeiro a iniciativas/projectos concretos, nos domínios da saúde, da educação 

e da solidariedade. Deste modo, o BFA deu expressão a um efectivo compromisso com a sociedade 

angolana.

O BFA reforça, assim, todos os dias, o seu compromisso de fazer mais e melhor pelos cidadãos e 

empresas de Angola, acreditando no País e investindo no seu futuro.

Este estudo inclui uma análise especial sobre o empreendedorismo jovem em Angola. Este trabalho foi levado a cabo graças ao 

financiamento do International Development Research Centre (IDRC), em Ottawa, no Canadá, bem como ao apoio da Global 

Entrepreneurship Research Association (GERA).

O International Development Research Centre (IDRC) é uma empresa pública canadiana criada em 

1970 com o objectivo de apoiar os países em vias de desenvolvimento a resolver os seus problemas.

O Centro encoraja e apoia investigadores e inovadores nesses países a encontrarem soluções práticas 

de longo prazo para os problemas sociais, económicos e ambientais que as suas sociedades enfrentam. 

O objectivo do Centro é descobrir maneiras de reduzir a pobreza, melhorar a saúde, apoiar a inovação 

e salvaguardar o ambiente.

www.idrc.ca



GEM Angola 2012 - Estudo sobre o Empreendedorismo

vi

SUMÁRIO EXECUTIVO

GEM Angola 2012GEM Angola 2012
ESTUDO SOBRE O EMPREENDEDORISMO





GEM Angola 2012 - Estudo sobre o Empreendedorismo

viii

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 projecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM) é uma avaliação anual da actividade empreendedora, aspirações 

e dificuldades dos indivíduos num largo conjunto de países. Actualmente, o GEM é o maior estudo sobre dinâmicas 

empreendedoras no mundo.

Em 2012, no rescaldo de 2 anos de crescimento económico positivo no País e com um aumento anual do PIB que deve atingir 

quase 7%, o GEM Angola depara-se com um novo e interessante cenário, diferente daquele que se observava em 2010. 

O estudo GEM volta a assumir uma relevância especial, na medida em que produzirá informação que permitirá moldar as 

políticas de apoio ao empreendedorismo em Angola num enquadramento que pode ser especialmente favorecedor de toda 

a actividade económica do País.

O GEM 2012 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 14 países inseridos nas economias orientadas por factores de produção, 31 países 

inseridos nas economias orientadas para a eficiência e 24 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 setores (menor preponderância do setor agrícola e desenvolvimento 

da actividade industrial, sobretudo extractiva), aumentando o empreendedorismo de subsistência em aglomerados region-

ais. 

A elaboração do relatório GEM Angola 2012 implicou a recolha de dados de 4 fontes:

• Sondagem à População Adulta, junto de 2.636 indivíduos (com idades entre 18 e 64 anos), residentes em Angola, 

utilizando um questionário padronizado para todos os países participantes no GEM 2012. A sondagem foi 

realizada pela empresa SINFIC, S.A. durante o período compreendido entre Agosto e Outubro de 2012;

• 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 42 entrevistas a especialistas, utilizando um questionário padronizado para 

todos os países participantes no GEM 2012;

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

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

Factbook, da Central Intelligence Agency dos Estados Unidos;

• GEM 2012 Global Report1.

1 Xavier, Kelley, Kew, Herrington e Vorderwülbecke (2012): “Global Entrepreneurship Monitor 2012 Global Report”.
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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).

Por sua vez, 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-estruturas de Comércio e Serviços

7. Abertura do Mercado

8. Acesso a Infra-estruturas Físicas

9. Normas Culturais e Sociais 

As principais conclusões do trabalho desenvolvido no âmbito do GEM Angola 2012 reflectem três dimensões de análise: 

• A perspectiva angolana do empreendedorismo, baseada na Sondagem à População Adulta;

• A avaliação dos especialistas nacionais, baseada na Sondagem aos Especialistas Nacionais; e 

• A análise do Tópico Especial de Enfoque: Empreendedorismo e Jovens, baseada em informação particular recolhida 

tanto através da Sondagem à População Adulta como da Sondagem aos Especialistas Nacionais.

A PERSPECTIVA ANGOLANA DO EMPREENDEDORISMO

A perspectiva angolana do empreendedorismo analisada pelo GEM Angola 2012 incidiu sobre três dimensões: a actividade 

empreendedora early-stage, a atitude empreendedora e as aspirações empreendedoras no País.

No que concerne ao nível e características da actividade empreendedora em Angola, conclusões relativas a esta dimensão 

encontram-se seguidamente apresentadas:

• Em 2012, Angola registou uma Taxa TEA de 32,4%, o que significa que existem entre 32 e 33 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 2012, é a 6ª mais alta do universo GEM 2012 e a 6ª mais alta das economias orientadas por 

factores de produção, tendo subido 0,5 pontos percentuais relativamente ao valor registado em 2010 (31,9%).
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• As proporções de empreendedores de negócios nascentes (até 3 meses) e de empreendedores a gerir novos 

negócios (de 3 meses a 3,5 anos) correspondem respectivamente a 14,9% e 18,9% da população adulta angolana. 

Relativamente aos resultados de 2010, destaca-se o aumento da proporção de empreendedores de novos negócios, 

que passou de 16,3% para 18,9% da população adulta. O aumento da taxa de empreendedores de negócios nascentes, 

por sua vez, diminui em 1 ponto percentual;

•  O sector onde se concentra a maior proporção (80,5%) da actividade empreendedora early-stage angolana é o sector 

orientado ao consumidor, que inclui todos os negócios direccionados para o consumidor final, como o retalhista, 

restauração, alojamento, saúde, educação e lazer, entre outros. Seguem-se, depois, o sector da transformação (14,4%), 

o sector orientado ao cliente organizacional (3,5%), e, por último, o sector extractivo, com apenas 1,6%;

 

• No que diz respeito ao género dos empreendedores angolanos, a proporção de empreendedores early-stage do 

sexo masculino corresponde a 34,4% da população adulta masculina e a proporção de empreendedores early-stage 

do sexo feminino a 30,6% da população adulta feminina. A taxa subiu do lado masculino, tendo registado um valor 

de 32,9% em 2010, mas desceu ligeiramente do lado feminino (31,0% em 2010). Ainda assim, à semelhança do que 

sucede nas restantes economias da África Subsariana, a paridade de género em Angola é das mais altas do universo 

GEM 2012;

• A intensidade empreendedora por faixa etária da população angolana mantém-se praticamente inalterada em 

relação ao ano de 2010. A faixa etária dos 35 aos 44 anos continua a ser a mais empreendedora, com 43,9% dos 

indivíduos nessa faixa envolvidos em actividades de criação de negócios nascentes ou novos negócios;

• Pela primeira vez desde que o GEM Angola é realizado, a necessidade não se apresenta como a motivação mais 

relevante para a actividade empreendedora angolana, estando na origem da criação de negócios apenas para 

27,7% dos empreendedores early-stage. Para 33,1% dos empreendedores early-stage a criação de negócios resultou 

de um misto de motivos, enquanto 39,2% dos empreendedores early-stage criaram um negócio motivados pela 

oportunidade.

Em termos de atitude empreendedora, destacam-se os seguintes resultados:

• Uma proporção de 66,2% dos angolanos acredita que existirão boas oportunidades para criação de novos negócios 

no País nos próximos 6 meses. A convicção dos angolanos sobre este facto é superior à verificada nos três tipos de 

economia mas ligeiramente inferior ao observado em Angola em 2010 (67,3%);

• Cerca de 71% dos angolanos tem intenções de criar um negócio nos próximos 5 anos. Esta proporção aumentou 

significativamente desde 2010 (60,5%) e é superior à registada nas médias dos três tipos de economias considerados;

• Uma proporção de 33,0% dos angolanos declara que o medo de falhar o/a impediria de iniciar um negócio. Esta 

proporção aumentou em relação a 2010, ano em que era de apenas 26,8%, e é superior à registada na média das 

economias orientadas por factores de produção (27,8%);

• Quase 45% dos empreendedores angolanos têm consciência de que os seus clientes não consideram os seus produtos 

novos ou desconhecidos. No que toca aos restantes, 22,3% consideram que todos os seus clientes consideram o seu 

produto ou serviço novo ou desconhecido e 33,0% consideram que tal é verdade para alguns dos seus clientes;
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• Ao posicionarem-se face à concorrência, 62,8% dos empreendedores early-stage angolanos consideram existir 

muitos outros negócios que oferecem produtos/serviços semelhantes. Uma proporção de 29,9% considera que 

alguns concorrentes oferecem produtos ou serviços semelhantes e 7,3% acredita que nenhum concorrente o faz. A 

proporção de empreendedores que considera que muitos concorrentes têm uma oferta semelhante, aumentou 8,9 

pontos percentuais em relação a 2010;

No que toca a aspirações dos empreendedores, foram analisadas as suas expectativas de crescimento dos negócios em 

termos de postos de trabalho. Neste caso, 61,5% dos empreendedores angolanos não espera criar postos de trabalho nos 

próximos 5 anos e 23,1% espera criar, no máximo, 5 postos de trabalho. Estas perspectivas são mais conservadoras do que as 

verificadas na média dos três tipos de economia estudados, mas mais optimistas que as verificadas no País em 2010 (79,2% 

dos empreendedores não planeavam criar postos de trabalho).

AVALIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS NACIONAIS

No que se refere à avaliação dos especialistas nacionais, esta foi separada em duas componentes – a avaliação das condições 

estruturais do empreendedorismo em Angola e a avaliação da atitude empreendedora no País.

A avaliação das Condições Estruturais do Empreendedorismo contempla 9 factores analisados através de uma escala com 5 

graus, de “Insuficiente” a “Suficiente”. Os resultados gerais2 e as principais conclusões relativas a esta dimensão encontram-se 

seguidamente apresentados:

•  Globalmente, a avaliação dos especialistas nacionais melhorou de 2010 para 2012. Em termos de classificações médias, 

as condições estruturais Apoio Financeiro, Políticas Governamentais, Programas Governamentais, Transferência 

de I&D, Infra-estruturas de Comércio e Serviços, Abertura do Mercado, Infra-estruturas Físicas e Normas Sociais e 

Culturais apresentam melhorias. Apenas a condição estrutural Educação e Formação obteve piores classificações em 

2012 do que em 2010;

• A condição estrutural Normas Sociais e Culturais 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;

• Outros aspectos destacados pelos especialistas como estímulos à actividade empreendedora no País foram: a 

disponibilidade de capitais próprios e empréstimos para financiamento de novos negócios (na condição estrutural 

Apoio Financeiro); a prioridade dada pelo governo central ao apoio às novas empresas e empresas em crescimento 

(na condição estrutural Políticas Governamentais); a facilidade que as empresas novas e em crescimento têm em 

aceder a bons serviços bancários (na condição estrutural Infra-estrutura de Comércio e Serviços); 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 de I&D foi a que registou os resultados menos favoráveis obtidos a partir da 

Sondagem a Especialistas. Neste contexto, a capacidade financeira das empresas novas e em crescimento para 

2 Por “resultados gerais” entende-se a média dos resultados associados a cada um dos indicadores.
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adquirirem tecnologia recente 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 ausência de capital para Ofertas Públicas Iniciais (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); a ausência de parques de tecnologia e incubadoras de 

empresas (na condição estrutural Programas 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).

No que diz respeito à avaliação da atitude empreendedora no País pelos especialistas nacionais, há a destacar o seguinte:

•  Existem muitas e boas oportunidades para criar novos negócios em Angola e estas têm aumentado consideravelmente 

nos últimos 5 anos. Os especialistas são da opinião que existem mais oportunidades do que indivíduos capazes de 

as aproveitar;

•  Os especialistas apresentam sérias dúvidas quanto à capacidade humana no País para criar e gerir novos negócios. 

É ainda indicado que os angolanos não têm uma capacidade de reacção rápida a novas oportunidades de negócio e 

apresentam dificuldades para organizar os recursos necessários para tal propósito;

• No País, a imagem social do empreendedor é estimada e prestigiada, sendo que o empreendedorismo é visto como 

uma carreira desejável e uma forma socialmente bem vista de acumular riqueza.

TÓPICO ESPECIAL DE ENFOQUE 2012: EMPREENDEDORISMO E JOVENS

Pela primeira vez, o estudo GEM Angola inclui uma componente focada  na relação dos jovens com o empreendedorismo em 

Angola. Neste âmbito, foram analisados alguns aspectos que resultaram nas seguintes conclusões principais:

• A Taxa TEA Jovem, que aborda apenas o universo de angolanos entre os 18 e os 34 anos, é de 30%, valor muito similar 

à Taxa TEA;

• A percentagem de jovens que se encontram envolvidos em negócios estabelecidos (negócios com mais de 3,5 anos, 

por oposição aos negócios early-stage associados à Taxa TEA) é de 5%, o que ilustra as dificuldades que ainda existem 

em Angola em relação à sustentabilidade dos negócios;

• O potencial empreendedor jovem angolano (jovens que acreditam ter competências para gerir e criar um negócio 

e ao mesmo tempo acreditam existir boas oportunidades para tal) é dos mais baixos entre os países da África 

Subsariana estudados (49%). No entanto, tendo em conta que a proporção de jovens efectivamente envolvidos na 

actividade empreendedora (early-stage e estabelecida) é de 35%, Angola é dos países que melhor rentabiliza o seu 

potencial empreendedor;
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• Os dados mostram existir uma correlação negativa entre a taxa de desemprego jovem e o empreendedorismo 

early-stage jovem motivado pela necessidade na África Subsariana. Esta é uma conclusão curiosa, uma vez que, 

normalmente, menos emprego dependente significa mais empreendedorismo de necessidade;

• Os especialistas angolanos acreditam que as condições para o empreendedorismo e vida activa no País são mais 

vantajosas para os jovens adultos (21 a 34 anos) do que para os jovens (14 a 20 anos) e destacam, entre outros factores, 

a vontade dos jovens adultos quererem permanecer no País e a necessidade dos jovens terem que trabalhar desde 

cedo para o sustento da família.
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1. INTRODUÇÃO AO RELATÓRIO GEM ANGOLA 2012

O projecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM - www.gemconsortium.org) é uma avaliação anual da actividade 

empreendedora, aspirações e dificuldades dos indivíduos num largo conjunto de países. Actualmente, o GEM é o maior 

estudo sobre dinâmicas empreendedoras no mundo.

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 69 países, incluindo, pela terceira vez, Angola.

1.1 RELEVÂNCIA DO GEM ANGOLA 2012

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 melhorarem 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. Nesse ano, foi criada a linha de base de análise da dinâmica empreendedora em 

Angola, com a qual todos os estudos subsequentes têm vindo e continuarão a ser comparados. 

Em 2010, o segundo GEM Angola foi realizado num contexto macroeconómico muito particular e relativamente infrequente na 

história recente de Angola – o de uma economia em recessão em anos anteriores, motivada pela queda dos preços do petróleo 

nos mercados internacionais. Nesse ano, verificaram-se aumentos substanciais nos níveis de actividade empreendedora em 

Angola, o que correspondeu ao teoricamente esperado: economias em queda levam a menores disponibilidades de capital 

para investimento e, consequentemente, a menor criação de emprego dependente. Estas circunstâncias levam a uma fuga 

da população activa para a actividade empreendedora.

Agora, em 2012, no rescaldo de 2 anos de crescimento económico positivo no País e com um aumento anual do PIB que deve 

atingir quase 7%, o GEM Angola depara-se com um novo e interessante cenário. O estudo GEM volta a assumir uma relevância 

especial, na medida em que produzirá informação que permitirá moldar as políticas de apoio ao empreendedorismo em 

Angola num enquadramento que pode ser especialmente favorecedor de toda a actividade económica do País.  

Adicionalmente, em 2012, o GEM Angola enquadra-se também no projecto de “Fomento do Empreendedorismo e Modos 

de Vida Sustentáveis na África Subsariana”, um projecto de maior envergadura que se baseia em grande parte nos resultados 

do estudo GEM nos 10 países da África Subsariana participantes. Este projecto, apoiado pelo Centro de Investigação para 

o Desenvolvimento Internacional, do Canadá, tem como objectivo melhorar a qualidade das políticas de fomento do 

empreendedorismo e dos modos de vida sustentáveis na África Subsariana, através da geração de informação de suporte de 

maior qualidade. O projecto tem também um enfoque muito particular sobre o empreendedorismo jovem na Região, motivo 

pelo qual o presente relatório inclui um capítulo inteiramente dedicado à temática.
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1.2 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.

Fases da Actividade Empreendedora

Actividade Empreendedora 
Early-Stage Total (TEA)

Empreendedores 
Potenciais: Convicções e 

Atitudes Intenções Negócios 
Nascentes

Novos 
Negócios

Negócios 
Estabelecidos

Cessação dos 
Negócios

Figura 1: O processo empreendedor e as definições operacionais do GEM
Fonte: GERA, GEM Global Report, 2012

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 2012 utiliza a Taxa de Actividade Empreendedora Early-Stage (TEA) como principal índice para medir 

a actividade empreendedora e compará-la com indicadores económicos. A Taxa TEA mede a proporção de adultos (com 

idades compreendidas entre os 18 e os 64 anos) envolvidos em negócios nascentes ou em novos negócios.
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1.3 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. 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.

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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1.4 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 legítimo.

EMPREENDEDORISMO EM ECONOMIAS ORIENTADAS PARA A INOVAÇÃO 

Finalmente, em economias orientadas para a inovação, pode esperar-se que a ênfase dada à actividade 

industrial mude gradualmente para o sector dos serviços, à medida que ocorre um amadurecimento e aumento 

da riqueza. Este sector deverá ser capaz de responder às necessidades de uma população em crescimento, 

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.

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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A atitude empreendedora é importante porque reflecte o sentimento geral da população relativamente aos empreendedores 

e ao empreendedorismo. É fundamental que os países tenham pessoas, por um lado, capazes de reconhecer oportunidades 

de negócio valiosas e, por outro lado, capazes de perceber que detêm as competências necessárias para explorar estas 

oportunidades. Para além do mais, se a atitude nacional relativamente ao empreendedorismo for positiva, irá contribuir para 

gerar apoio cultural, recursos financeiros e benefícios em rede para os empreendedores ou para as pessoas que querem criar 

um negócio.

Embora a actividade empreendedora seja multifacetada, 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.

1.5 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 2012 compara também estas condições, considerando a fase 

de desenvolvimento económico de cada país participante.

O Modelo GEM encontra-se ilustrado na Figura 2.
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Figura 2: Modelo GEM
Fonte: GERA, GEM Global Report, 2012

No caso das economias orientadas por factores de produção, a ênfase é colocada nos requisitos básicos, tais como o 

desenvolvimento das instituições, a infra-estrutura, a estabilidade macroeconómica, a saúde e a educação primária. Estes 

requisitos básicos ajudarão a sustentar o empreendedorismo baseado na necessidade, mas, à partida, contribuirão pouco 

para estimular o empreendedorismo baseado na oportunidade.

À medida que as economias de escala se tornam cada vez mais relevantes, ganham importância outras condições que 

asseguram o funcionamento adequado do mercado, adquirindo relevo os indutores de eficiência. Apesar de estas condições 

não estarem directamente relacionadas com o empreendedorismo, acabam por ter uma influência indirecta, uma vez que o 

desenvolvimento dos mercados irá também atrair mais empreendedores.

Para países cujo desenvolvimento económico é sobretudo orientado para a inovação, as CEE adquirem maior importância 

enquanto factores de desenvolvimento económico, do que os requisitos básicos ou os indutores de eficiência.

Utilizando o modelo apresentado na Figura 2, no GEM Angola 2012 foi identificado um conjunto de 9 condições estruturais, 
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que são utilizadas para melhor se entender o nível, os factores impulsionadores e os constrangimentos do empreendedorismo 

no País:

1. Apoio Financeiro – Disponibilidade de recursos financeiros, capital próprio e fundos de amortização de dívida 

para empresas novas e em crescimento, incluindo bolsas e subsídios.

2. Políticas Governamentais – Grau em que as políticas governamentais relativas a impostos, regulamentações e 

sua aplicação são neutras no que diz respeito à dimensão das empresas e grau em que estas políticas incentivam ou 

desincentivam empresas novas e em crescimento.

3. Programas Governamentais – Existência de programas, em todos os níveis de governação (nacional, provincial e 

municipal), que apoiam 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-estruturas de Comércio e Serviços – 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 que, por sua vez, 

contribuem para uma maior distribuição da riqueza e do rendimento.

1.6 PAÍSES PARTICIPANTES NO GEM 2012

Os países participantes no GEM 2012 foram classificados da seguinte forma:

• Economias Orientadas por Factores de Produção (14): Angola, Argélia, Botswana, Egipto, Etiópia, Gana, Índia, 

Irão, Malawi, Nigéria, Palestina, Paquistão, Uganda e Zâmbia. 

• Economias Orientadas para a Eficiência (31):  África do Sul, Argentina, Barbados, Bósnia e Herzegovina, Brasil, 
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Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Croácia, El Salvador, Equador, Estónia, Hungria, Jamaica, Letónia, Lituânia, 

Macedónia, Malásia, México, Namíbia, Panamá, Peru, Polónia, Roménia, Rússia, Tailândia, Trinidad e Tobago, Tunísia, 

Turquia e Uruguai.

• Economias Orientadas para a Inovação (24): Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, 

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

República da Coreia, Reino Unido, Singapura, Suécia, Suíça e Taiwan.

No relatório GEM Angola 2012, foram ainda consideradas as seguintes áreas geográficas: União Europeia (22 países); Europa 

Não-União Europeia (7 países); América Latina e Caraíbas (14 países); Médio Oriente e Norte de África (6 países); África 

Subsariana (10 países); Ásia Pacífico e Sul da Ásia (9 países); e Estados Unidos.

1.7 ESTRUTURA DO RELATÓRIO GEM ANGOLA 2012

A elaboração do relatório GEM Angola 2012 implicou a recolha de dados de 4 fontes:

• Sondagem à População Adulta, junto de 2.636 indivíduos (com idades entre 18 e 64 anos), residentes em Angola, 

utilizando um questionário padronizado para todos os países participantes no GEM 2012. A sondagem foi realizada 

pela empresa SINFIC, S.A., durante o período compreendido entre Agosto e Outubro de 2012;

• 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 42 entrevistas a especialistas, utilizando um questionário padronizado para todos os países 

participantes no GEM 2012;

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

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

Central Intelligence Agency dos Estados Unidos;

• GEM 2012 Global Report6.

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

•  Capítulo 2 – A Perspectiva Angolana do Empreendedorismo: analisa a evolução da actividade, atitudes e aspirações 

dos empreendedores em Angola, entre 2010 e 2012, e estabelece uma comparação entre o País e os três tipos de 

economias consideradas;

• Capítulo 3 – Avaliação dos Especialistas Nacionais: analisa as condições estruturais que influenciam o 

empreendedorismo em Angola e a sua evolução entre 2010 e 2012, estabelecendo também uma comparação entre 

o País e as economias orientadas por factores de produção;

6 Xavier, Kelley, Kew, Herrington e Vorderwülbecke (2012): “Global Entrepreneurship Monitor 2012 Global Report”.



GEM Angola 2012 - Estudo sobre o Empreendedorismo

11

•  Capítulo 4 – Tópico Especial de Enfoque 2012: Empreendedorismo Jovem: analisa a actividade empreendedora na 

faixa etária dos 18 aos 34 anos, no âmbito de um Tópico Especial de Enfoque que, em 2012, foi implementado em 

todos os países da África Subsariana participantes no GEM 2012.

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. 
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2. A PERSPECTIVA ANGOLANA DO EMPREENDEDORISMO – SONDAGEM À 
POPULAÇÃO ADULTA

No presente capítulo são analisadas as características do empreendedorismo em Angola sob três pontos de vista: actividade 

empreendedora early-stage, atitude empreendedora e aspirações dos empreendedores. Os resultados aqui apresentados 

foram obtidos a partir de um questionário padronizado, aplicado em 67 dos 69 países participantes no GEM 2012 (não foram 

incluídos Índia e Jamaica na sondagem) 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 2.636 pessoas residentes no País.

2.1. ACTIVIDADE EMPREENDEDORA EARLY-STAGE

Define-se como actividade empreendedora early-stage aquela que é levada a cabo por indivíduos envolvidos quer na gestão 

de um 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).

A avaliação da actividade empreendedora early-stage centra-se principalmente em aspectos concretos e quantificáveis da 

dinâmica empreendedora em Angola.

2.1.1. Taxa de Actividade Empreendedora Early-Stage Total 

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 2012 encontram-se ilustradas na Figura 3. Para fins comparativos, é ainda apresentada 

a Taxa TEA de Angola relativa ao ano de 2010 (data do último estudo GEM Angola).
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Figura 3: Taxa de Actividade Empreendedora Early-Stage (TEA)
Fonte: Sondagem à População Adulta 2010 e 2012

Em 2012, Angola registou uma Taxa TEA de 32,4%, o que significa que existem entre 32 e 33 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 sexto mais elevado do universo GEM 2012 e também o sexto mais elevado entre as economias orientadas por factores de 

produção e entre os países da África Subsariana incluídos no estudo. Este valor representa um aumento ligeiro em relação a 

2010, sendo que nesse ano o valor registado era de 31,9%. Pela terceira edição consecutiva (depois de 2008 e 2010), Angola 

regista um aumento da sua Taxa TEA, o que significa que a proporção da população empreendedora do País tem vindo a 

aumentar gradualmente.

Como habitualmente, é nas economias orientadas por factores de produção que se verificam os valores mais elevados de 

taxas de actividade empreendedora. Este ano, dentro desse conjunto de economias, os países da África Subsariana ocupam 

uma posição de destaque, ao tomarem para si os sete primeiros lugares do ranking global. À excepção da Etiópia, da Namíbia 

e da África do Sul (as duas últimas já incluídas nas economias orientadas para a eficiência), todos os restantes países da África 

Subsariana encabeçam a lista.

De facto, é interessante verificar que mesmo dentro do grupo de economias orientadas por factores de produção existe uma 

clara separação dos países em dois “subgrupos”: o primeiro composto por 7 países da África Subsariana (Angola, Botswana, 

Gana, Malawi, Nigéria, Uganda e Zâmbia), com Taxas TEA entre os 28% e os 42%; e o segundo constituído por países do Norte 

de África e Médio Oriente e pela Etiópia, com Taxas TEA bem inferiores, entre os 8% e os 15%. Este significativo hiato que 

separa os dois “subgrupos” é ilustrativo da prevalência da actividade empreendedora na região da África Subsariana.



GEM Angola 2012 - Estudo sobre o Empreendedorismo

17

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 os três tipos de economias.

Tabela 1: Média da Taxa TEA por tipo de economia

Tipos de economia Média da Taxa TEA

Orientadas por factores de produção 23,7%

Orientadas para a eficiência 13,1%

Orientadas para a inovação 7,1%
Fonte: Sondagem à População Adulta 2012

Como já referido, são as economias orientadas por factores de produção, categoria na qual se inclui Angola, as que apresentam 

uma Taxa TEA média mais elevada (quase 24%), seguidas pelas economias orientadas para a eficiência (perto dos 13%) e, 

por último, pelas economias orientadas para a inovação (7,1%). Angola, tal como em anos anteriores, apresenta, uma Taxa 

TEA francamente superior à média das economias em estado de desenvolvimento semelhante ao seu, registando-se uma 

diferença positiva de 8,7 pontos percentuais.

Todos os valores indicados na Tabela 1 representam subidas em relação aos valores de 2010. Contudo, é nas economias 

orientadas para a inovação que essa subida é mais significativa (valor 27% superior ao de 2010). A este facto não será 

certamente alheia a crise económica e financeira que ainda assola muitas das economias orientadas para a inovação, 

conduzindo a elevadas taxas de desemprego e à necessidade de muitos indivíduos criarem o próprio emprego.

A Tabela 2 apresenta os valores médios da Taxa TEA para sete diferentes áreas geográficas, designadamente: África Subsariana; 

América Latina e Caraíbas; Ásia Pacífico e Sul da Ásia; Estados Unidos; Europa Não-União Europeia; Médio Oriente e Norte de 

África; e União Europeia.

Tabela 2: Média da Taxa TEA por área geográfica

Área geográfica Média da Taxa TEA

África Subsariana (10 países) 28,5%

América Latina e Caraíbas (13 países) 17,1%

Ásia Pacífico e Sul da Ásia (8 países) 10,0%

Estados Unidos 12,8%

Europa – Não-UE (7 países) 7,5%

Médio Oriente e Norte de África (6 países) 8,1%

União Europeia (22 países) 7,7%
Fonte: Sondagem à População Adulta 2012

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 29 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 3,9 pontos percentuais. É de notar, 

no entanto, que se se excluírem do grupo de países da África Subsariana as duas economias orientadas para a eficiência 

(Namíbia e África do Sul), o valor médio da Taxa TEA na região situa-se nos 32,4%, ou seja, perfeitamente idêntico ao valor da 

Taxa TEA de Angola.
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À África Subsariana seguem-se as regiões da América Latina e Caraíbas e dos Estados Unidos, com Taxas TEA de 17,1% e 

12,8%, respectivamente. Os valores mais baixos de Taxas TEA verificam-se para as áreas do Médio Oriente e Norte de África, 

Europa – Não UE e União Europeia, atingindo 8,1%, 7,5% e 7,7%, respetivamente.

Como é recorrente nos estudos GEM, a Figura 4 ilustra a relação que se estabelece, nos vários países em estudo, entre a Taxa 

TEA e o PIB per capita em paridade do poder de compra. Como se verifica na figura, a curva de tendência dos pontos descreve 

uma parábola exemplificativa da relação que normalmente se estabelece entre as variáveis em questão.

Figura 4: Relação entre a Taxa TEA e o PIB per capita
Fonte: Sondagem à População Adulta 2012, IMF Data and Statistics

Basicamente, o que se pode concluir é que existe uma correlação negativa entre a Taxa TEA e o PIB per capita de um país 

dentro de uma gama bastante abrangente de valores de PIB per capita (sensivelmente até 35.000 USD/ano). Nesta gama, à 

medida que o output nacional aumenta, diminui a taxa de actividade empreendedora, uma vez que ao aumento do PIB per 

capita de um país está frequentemente associado um avanço no seu estádio de desenvolvimento económico, o que, por sua 

vez, se traduz em mais e melhores oportunidades de obtenção de emprego dependente.

Para países com valores de PIB per capita superiores a 35.000 USD/ano, a Taxa TEA apresenta uma ligeira tendência de subida. 

Neste caso, fala-se de países com elevado nível de riqueza e capacidade tecnológica (por exemplo, EUA, Singapura e Holanda), 

capazes de proporcionar oportunidades para o aparecimento de um empreendedorismo altamente qualificado. Ainda assim, 

embora detectável nos dados, esta é uma tendência menos pronunciada que a anterior. 

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 



GEM Angola 2012 - Estudo sobre o Empreendedorismo

19

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 2012 para os dois níveis de actividade empreendedora nas economias 

orientadas por factores de produção.

Figura 5: Taxa de Empreendedorismo Nascente e de Novos Negócios nas economias orientadas por factores de produção
Fonte: Sondagem à População Adulta 2010 e 2012

Em Angola, tal como registado em 2010 e tal como ocorre em 9 das 13 economias orientadas por factores de produção, a 

proporção de empreendedores angolanos a gerir novos negócios (18,9% da população adulta) é superior à proporção de 

empreendedores envolvidos em start-ups (14,9% da população adulta).

Em 2010, embora o número de empreendedores à frente de novos negócios fosse também superior ao de empreendedores 

à frente de negócios nascentes, a diferença era bastante mais atenuada (16,3% vs. 15,9%). Se se recuar ainda mais, até 2008, 

observa-se que, nesse ano, a tendência era inversa e o nível de desequilíbrio registado era consideravelmente maior, sendo 

que a Taxa de Empreendedorismo de Novos Negócios era de 4,1% e a Taxa de Empreendedorismo Nascente de 19,3%.

Esta evolução dos resultados de Angola ao longo de três estudos GEM, desde 2008, poderá conduzir a duas importantes 

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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conclusões positivas. Por um lado, a Taxa de Empreendedorismo de Novos Negócios tem vindo a crescer a um ritmo bem 

superior ao do decréscimo da Taxa de Empreendedorismo Nascente, aumentando o valor da Taxa TEA global. Por outro lado, 

o facto de haver mais empreendedores de Novos Negócios significa que um número cada vez maior de negócios conseguiu 

ultrapassar a sua fase nascente, o que é sintomático de uma diminuição da mortalidade inicial das pequenas empresas em 

Angola. Apesar de crescimentos económicos significativos ao longo dos últimos dois anos, a criação de novos negócios 

continua a ocorrer a um excelente ritmo e os dados mostram que existe um número maior de empreendedores que consegue 

levar a sua empresa para além dos meses críticos iniciais de implementação do negócio.

Globalmente, em 48 dos 67 países participantes na Sondagem à População Adulta do GEM 2012, a Taxa de Empreendedorismo 

Nascente é superior à Taxa de Empreendedorismo de Novos Negócios. 

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.

Tabela 3: Média da Taxa de Empreendedorismo Nascente e da Taxa de Empreendedorismo de Novos Negócios por tipo de economia

Tipos de economia
Média da Taxa de 

Empreendedorismo Nascente

Média da Taxa de Empreendedorismo 

de Novos Negócios

Orientadas por factores de produção 11,8% 12,7%

Orientadas para a eficiência 7,8% 5,6%

Orientadas para a inovação 4,2% 3,0%
Fonte: Sondagem à População Adulta 2012

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

empreendedorismo de novos negócios nas economias orientadas para a eficiência e para a inovação, mas o contrário 

acontece nas economias orientadas por factores de produção. Em 2010, o empreendedorismo nascente era dominante nos 

três tipos de economia.

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 2012, 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, 

restauração, alojamento, saúde, educação e lazer, entre outros.
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Figura 6: Distribuição da Taxa TEA por sectores
Fonte: Sondagem à População Adulta 2010 e 2012

A Figura 6 mostra que os resultados em Angola não sofreram alterações significativas entre 2010 e 2012. Existe um ligeiro 

decréscimo da intensidade da actividade empreendedora no sector orientado ao cliente organizacional (7,1% em 2010 vs. 

3,5% em 2012), que foi canalizada para o sector orientado ao consumidor final (78,6% em 2010 vs. 80,5% em 2012) e para o 

sector transformador (12,9% em 2010 vs. 14,4% em 2012). No entanto, em termos globais, pode dizer-se, sem se cometer um 

grande erro, que a estrutura sectorial do empreendedorismo em Angola praticamente não sofreu alterações.

De facto, o grande valor informativo do gráfico da Figura 6 reside no facto de permitir perceber que a estrutura sectorial do 

empreendedorismo angolano continua a apresentar grandes diferenças em relação às médias dos vários tipos de economias, 

mesmo as dos países orientados por factores de produção.

A grande diferença está associada ao reduzido peso dos sectores extractivo e transformador no empreendedorismo em 

Angola, em comparação com os restantes tipos de economias. A pesada herança de uma guerra civil longa e penalizadora 

leva a que Angola tenha hoje de se debater com importantes insuficiências ao nível do sector agro-pecuário (em termos 

de disponibilidade de terrenos cultiváveis e mão-de-obra) e ao nível do sector industrial (em termos da degradação de                     

infra-estruturas produtivas que só recentemente começou a ser mitigada com o processo de reindustrialização do País).

Por outro lado, embora os sectores dos hidrocarbonetos e recursos minerais (extractivos) sejam fundamentais na economia 

angolana, estes são dominados por um conjunto de grandes empresas multinacionais (domésticas e estrangeiras), não se 

prestando a serem facilmente explorados por empreendedores early-stage. Desta forma, o seu peso na estrutura económica 

não se reflecte na estrutura empreendedora mostrada na Figura 6.

Contrariamente, a importância do sector orientado ao consumidor final, em Angola, é elevada. Este sector é amiúde o que 

apresenta aos empreendedores menores exigências em termos de competências e capital, pelo que domina em todos os 

tipos de economias considerados. Ainda assim, a sua prevalência é maior em economias orientadas por factores de produção 

(63%) e ainda maior no caso específico de Angola (81%).

Aparte das considerações tecidas para Angola, a Figura 6 mostra também algumas evidências que são relativamente 

conhecidas e consensuais, nomeadamente, a redução gradual da importância do sector extractivo à medida que se avança 
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no grau de desenvolvimento económico, o importante peso do sector dos serviços (orientado ao cliente organizacional) 

nas economias orientadas para a inovação (29%), e o importante peso do sector industrial nas economias orientadas para a 

eficiência (25%).

2.1.2. Características Demográficas

No presente subcapítulo 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 economia orientada por factores de produção do 

GEM 2012. Para fins comparativos, são ainda apresentados os resultados para Angola, em 2010.

Figura 7: Taxa TEA, por género, nas economias orientadas por factores de produção
Fonte: Sondagem à População Adulta 2010 e 2012

Em Angola, o número de empreendedores early-stage do sexo masculino corresponde a 34,4% da população adulta masculina 

e o número de empreendedores early-stage do sexo feminino a 30,6% da população adulta feminina. Dado que, no País, o 

número total de homens e de mulheres entre os 18 e os 64 anos é aproximadamente igual9, conclui-se que o número de 

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

Como anteriormente registado em Angola, e como é apanágio da maioria das economias orientadas por factores de produção 

da África Subsariana, existe uma considerável paridade de género na população empreendedora angolana. Ainda assim, 

desde 2008 que os homens têm vindo a ganhar preponderância.

No ano de 2008, o primeiro em que o estudo GEM foi realizado em Angola, o País distinguiu-se por ser o único no universo 

GEM em que a percentagem de empreendedoras era superior à de empreendedores (25,2% vs. 20,3%). Esta situação                       

9 CIA World Factbook, est. 2011
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reverteu-se em 2010, altura em que as proporções de homens e mulheres empreendedores eram, respectivamente, 32,9% 

e 31,0%. Em 2012, a proporção de empreendedores continuou a aumentar, ao passo que a de empreendedoras regista, pela 

primeira vez, uma ligeira queda.

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

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

Tipos de economia
Média da Taxa TEA para o género 

masculino

Média da Taxa TEA para o género 

feminino

Orientadas por factores de produção 26,7% 20,6%

Orientadas para a eficiência 15,5% 10,8%

Orientadas para a inovação 9,2% 5,0%
Fonte: Sondagem à População Adulta 2012

De acordo com a Tabela 4, a população masculina é mais empreendedora que a feminina em todas as economias consideradas 

no estudo GEM. Verifica-se também que a diferença entre as Taxas TEA masculina e feminina aumenta, em termos relativos, à 

medida que se avança no grau de desenvolvimento económico dos países. Assim, nas economias orientadas por factores de 

produção, o rácio das Taxas TEA (masculina/feminina) é de 1,3, nas economias orientadas para a eficiência este rácio atinge os 

1,4 e, finalmente, nas economias orientadas para a inovação chega aos 1,8.

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

nomeadamente a faixa etária em que estes se inserem. A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos para Angola, em 2010 e 

em 2012.

Tabela 5: Taxa TEA por faixa etária em Angola, em 2010 e em 2012

Faixa etária

Taxa TEA por faixa etária nas várias economias

Angola 2010 Angola 2012
Factores de 

produção
Eficiência Inovação

18 a 24 anos 22,6% 22,6% 20,0% 11,1% 5,1%

25 a 34 anos 36,0% 36,2% 29,1% 17,3% 8,9%

35 a 44 anos 40,5% 43,9% 25,5% 15,0% 8,7%

45 a 54 anos 35,3% 34,1% 20,9% 11,8% 7,1%

55 a 64 anos 22,6% 23,5% 15,9% 7,7% 4,4%
Fonte: Sondagem à População Adulta 2010 e 2012

Entre 2010 e 2012, a estrutura etária da população empreendedora de Angola manteve-se praticamente constante, havendo 

apenas aumentos e diminuições ligeiras da intensidade empreendedora em algumas faixas etárias. De acordo com a 

Tabela 5, em Angola, a faixa etária onde se regista a maior percentagem de empreendedores early-stage continua a ser a 

que compreende as idades entre os 35 e os 44 anos (43,9%). Esta situação é diferente das verificadas nas médias das três 

economias estudadas, em que é na faixa etária entre os 25 e os 34 anos que se verifica uma maior incidência de actividade 

empreendedora.
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2.1.3. Motivação para o Empreendedorismo – Oportunidade e Necessidade

Na análise da actividade empreendedora nos países participantes no GEM 2012, 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 um negócio, dado considerarem 

não possuir melhores alternativas.

No sentido de analisar estes dois tipos de empreendedorismo, é estabelecida, na Figura 8, 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).

Figura 8: Actividade empreendedora induzida pela oportunidade e pela não-oportunidade
Fonte: Sondagem à População Adulta 2010 e 2012

Em 2012, verifica-se em Angola uma descida drástica da proporção de empreendedores que alega motivos de                                                  

não-oportunidade (necessidade) como a principal força motriz para a criação de um negócio. Essa descida foi de quase 15 

pontos percentuais que, por sua vez, foram transferidos para as proporções de empreendedores que alegam motivos de 

oportunidade (de aumento do rendimento e/ou de independência) e mistura de motivos.

Esta mudança de paradigma de motivações para a actividade empreendedora em Angola pode ser visto como um sinal 

de evolução positiva do contexto nacional. O empreendedorismo de oportunidade pode ser considerado, normalmente, 

um empreendedorismo de maior qualidade que permite criar negócios mais sustentáveis e bem-sucedidos que o 

empreendedorismo de necessidade.

Pese embora esta notória melhoria, Angola tem ainda um importante caminho a percorrer no que toca a este assunto. Como 
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se pode constatar na Figura 8, os empreendedores por oportunidade, em Angola, representam ainda proporções inferiores às 

que figuram na média dos três tipos de economias analisadas, incluindo as economias orientadas por factores de produção.

Ainda assim, é de notar também que, embora o aumento do empreendedorismo por oportunidade não seja ainda suficiente 

para colocar Angola num lugar de destaque internacional, a diminuição da proporção de empreendedores por necessidade 

foi de tal ordem que coloca Angola ao nível das economias orientadas para a inovação.

O facto de a proporção de empreendedores angolanos que alega mistura de motivos ser bastante alta impede que se tirem 

ilações mais conclusivas sobre a verdadeira dinâmica motivacional (oportunidade vs. necessidade) para o empreendedorismo 

no País.

Olhando para o panorama geral dos três tipos de economias em análise, nota-se, como habitualmente, um padrão 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. Como já foi referido, a maior escassez de emprego dependente em economias orientadas por factores 

de produção obriga a que os indivíduos nessas economias se vejam na necessidade de criar o seu próprio negócio para 

assegurar a sua subsistência e a das suas famílias.

Tabela 6: Motivações para o empreendedorismo e PIB per capita em Angola

Ano PIB per capita PPC (USD) % Necessidade TEA % Oportunidade TEA

2008 5.614,74 46,9% 37,2%

2010 5.748,94 42,4% 30,5%

2012 6.244,13 27,7% 39,2%
Fonte: Dados e estatísticas FMI, 2012; Sondagem à População Adulta 2008, 2010, 2012

A Tabela 6 mostra que o empreendedorismo de necessidade tem diminuído gradualmente com o aumento do PIB per capita 

PPC angolano. O empreendedorismo de oportunidade, por seu lado, não apresenta um comportamento tão linear. Como 

consta da tabela, embora o PIB per capita angolano tenha aumentado marginalmente entre 2008 e 2010, a proporção da 

Taxa TEA decorrente da oportunidade decresceu de 37,2% para 30,5%. Ainda assim, o aumento do PIB angolano entre 2008 e 

2010 foi apenas residual e afectado pela queda do preço do petróleo que se registou durante esse período. Entre 2010 e 2012, 

um período de crescimento económico significativo, a proporção da Taxa TEA correspondente ao motivo de oportunidade 

apresenta um crescimento muito relevante.

2.2. ATITUDE EMPREENDEDORA 

O empreendedorismo é um processo complexo levado a cabo por indivíduos em condições sociais e culturais específicas. Por 

esta razão, as percepções positivas e negativas que a sociedade tem sobre a actividade empreendedora podem influenciar 

fortemente as motivações dos indivíduos para empreenderem em novos negócios.

As sociedades beneficiam das pessoas que são capazes de reconhecer oportunidades valiosas e que têm a confiança 

necessária nas suas competências para as aproveitar. Se a economia, em geral, tem uma atitude positiva em relação ao 
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empreendedorismo, tal pode gerar apoio social e cultural, assistência técnica e financeira e benefícios de actuação em rede 

que encorajem e auxiliem empreendedores actuais e potenciais.

O estudo GEM Angola 2012 inclui os seguintes indicadores sobre a atitude empreendedora:

• Percepções individuais;

• Percepções sobre oportunidades para iniciar um negócio a curto prazo;

• Intenções de iniciar um negócio a curto/médio prazo;

• Atitude em relação a potenciais falhanços;

• Orientação para a inovação.

2.2.1. Percepções sobre conhecimentos e competências

Dois indicadores relevantes para a análise da atitude empreendedora em Angola 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 Figura 9.

Figura 9: Percepção dos conhecimentos/competências necessários para criar um negócio, por género, nas economias orientadas por 
factores de produção

Fonte: Sondagem à População Adulta 2010 e 2012

Em Angola, 73,5% 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 70,7%. Em relação ao ano de 2010, estes valores não apresentam 
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alterações significativas. Nesse ano, 76,7% dos homens e 69,3% das mulheres acreditavam possuir as competências 

necessárias para criar um novo negócio, pelo que 2012 trouxe uma ligeira descida no que toca à percepção masculina e uma 

subida ainda mais ligeira relativa à percepção feminina.

Ainda assim, tanto 2012 como 2010 apresentam valores consideravelmente superiores aos registados em 2008, ano em 

que apenas aproximadamente metade dos homens (53,2%) e das mulheres (50,7%) acreditavam possuir as competências 

necessárias para iniciar um novo negócio. Este indicador pode ser sintomático de um aumento do esforço que tem vindo a 

ser realizado em Angola no sentido de qualificar a população para a gestão de negócios.

Na Tabela 7 é apresentada a média das percentagens de homens e mulheres que consideram ter as características necessárias 

para criar um negócio, por tipo de economia.

Tabela 7: Média das percentagens de homens e mulheres que consideram ter as características necessárias para criar um negócio, por tipo 
de economia

Tipos de economia Média da % de homens Média da % de mulheres

Orientadas por factores de produção 75,8% 65,5%

Orientadas para a eficiência 59,2% 45,8%

Orientadas para a inovação 46,3% 30,2%
Fonte: Sondagem à População Adulta 2012

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 (75,8% para homens e 65,5% para 

mulheres) é superior à das economias orientadas para a eficiência (59,2% para homens e 45,8% para mulheres) e à das 

economias orientadas para a inovação (46,3% para homens e 30,2% para mulheres). Em simultâneo, 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. 

Como verificado normalmente nos estudos GEM, o facto de a percentagem da população que acredita possuir as 

competências e conhecimentos necessários para criar um negócio crescer à medida que decresce o nível de desenvolvimento 

das economias deve-se, possivelmente, a dois factores: i) o nível de sofisticação dos 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.

Ainda assim, os resultados de 2012 apresentam um dado curioso: verifica-se uma descida generalizada, em relação a 2010, 

das proporções de adultos (tanto homens como mulheres) que acreditam possuir as competências necessárias para iniciar 

um negócio. Esta descida é especialmente acentuada nas economias orientadas para a inovação (-7,1 pontos percentuais de 

homens e -5,1pontos percentuais de mulheres) e mais atenuada nas economias orientadas por factores de produção, nas 

quais se verifica até uma ligeira subida no género feminino (-1,7 pontos percentuais de homens e +0,9 pontos percentuais 

de mulheres). No meio, as economias orientadas para a eficiência, apresentam também descidas (-2,6 pontos percentuais de 

homens e -4,1 pontos percentuais de mulheres). 
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Comparativamente à média das economias orientadas por factores de produção, tal como em 2010, Angola apresenta 

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

necessários para criar um negócio (70,7% contra 65,5%), mas mais baixos ao nível da população masculina (73,5% contra 

75,8%). 

2.2.2. Percepções sobre oportunidades para iniciar um negócio a curto prazo

Os angolanos inquiridos em 2012, tal como todos os outros indivíduos dos países do universo GEM, foram questionados 

acerca das suas percepções pessoais sobre a existência, nos próximos 6 meses, de boas oportunidades para iniciar um novo 

negócio. Os resultados são apresentados na Figura 10.

Figura 10: Proporção de indivíduos que acreditam que nos próximos 6 meses haverá boas oportunidades para iniciar um negócio na sua 
área de residência

Fonte: Sondagem à População Adulta 2012

Como se conclui através da observação da Figura 10, os angolanos mantêm um optimismo elevado no que toca a futuras 

oportunidades de iniciar um negócio a curto prazo. Efectivamente, 66,2% dos adultos entre os 18 e os 64 anos consideram que 

essas oportunidades virão a surgir na sua área de residência. Este resultado representa uma ligeira diminuição em relação a 2010, 

ano em que 67,3% dos angolanos partilhavam dessa percepção, mas continua a colocar Angola num lugar de destaque.

Em 2012, Angola apresenta um valor marginalmente superior à média das economias orientadas por factores de produção 

(63,3%) que, por sua vez, são caracterizadas por percepções de oportunidades de criação de negócios a curto prazo bem mais 

elevadas que os restantes dois tipos de economias. Na média das economias orientadas para a eficiência, apenas 41,5% dos 

adultos acredita virem a surgir boas oportunidades para a criação de novos negócios nos próximos 6 meses, ao passo que o 

valor associado às economias orientadas para a inovação é de apenas 32,1%.

Poder-se-á dizer que estes resultados são reflexo do contexto económico mundial, no qual os países emergentes (na sua 
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maioria economias orientadas por factores de produção e para a eficiência) apresentam perspectivas de crescimento e 

criação de riqueza superiores às economias orientadas para a inovação. Esta perspectiva reflecte-se, portanto, na percepção 

das populações sobre a existência de oportunidades para criação de novos negócios.

2.2.3. Intenções de iniciar um negócio a curto/médio prazo

De modo a complementar a questão anterior, os inquiridos do universo GEM 2012 foram também questionados sobre as suas 

intenções em criar um novo negócio dentro de um período de 3 anos. Os resultados relativos a esta questão estão ilustrados 

na Figura 11.

Figura 11: Proporção de indivíduos que declaram intenções de iniciar um negócio dentro de um período de 3 anos
Fonte: Sondagem à População Adulta 2012

Neste caso, os valores registados em Angola atingem proporções que colocam o país diante da média dos três tipos de 

economias consideradas. Em 2012, cerca de 71% dos angolanos declaram ter intenções de vir a criar um negócio dentro de 

um período de 3 anos. Este valor não só é superior aos valores registados nas médias das economias orientadas por factores 

de produção (48,9%), para a eficiência (29,0%) e para a inovação (12,7%), como representa também um acréscimo em relação 

aos números observados em Angola em 2010 (60,5%).

Os números em Angola apontam para um facto curioso e singular: a proporção de adultos com intenções de criar um 

negócio no futuro é superior, ainda que ligeiramente, à proporção desses mesmos adultos que consideram vir a haver boas 

oportunidades para o fazer. Este facto reforça o pendor empreendedor do povo angolano.

2.2.4. Atitude em relação a potenciais falhanços

O medo de falhar e o estigma que lhe está associado são dois dos principais obstáculos comportamentais à actividade 
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empreendedora em qualquer parte do mundo. Seja em sociedades mais tolerantes e compreensivas, seja noutras menos 

complacentes com o falhanço, o fantasma de não conseguir levar o negócio a bom porto paira sempre sobre a cabeça de 

empreendedores actuais e potenciais.

Em 2012, os inquiridos do estudo GEM manifestaram-se sobre o seu receio em falhar, mais especificamente sobre se esse 

receio seria impeditivo de iniciarem um novo negócio. Os resultados estão indicados na Figura 12.

Figura 12: Proporção de indivíduos cujo receio de falhar os impediria de iniciarem um novo negócio
Fonte: Sondagem à População Adulta 2012

A Figura 12 mostra que, em 2012, existe uma proporção de 33,0% de angolanos cujo receio de falhar os impediria de iniciarem um 

novo negócio. Esta proporção é superior ao valor registado em 2010 em 6,2 pontos percentuais. Neste indicador em particular, 

Angola apresenta também valores superiores aos da média das economias orientadas por factores de produção (27,8%).

Num país onde as oportunidades perspectivadas a 6 meses para a criação de negócios e as próprias intenções de criação de 

negócios são tão elevadas, é de algum modo surpreendente que o receio de falhar possa demover tantos adultos do caminho 

do empreendedorismo. 

Nota-se no gráfico da Figura 12 que o impedimento de iniciar novos negócios por receio de falhar aumenta à medida que 

se avança no grau de desenvolvimento das economias. Esta dinâmica pode dever-se, eventualmente, ao aumento dos níveis 

de emprego dependente e da protecção social nas economias avançadas (orientadas para a inovação). A tranquilidade do 

emprego dependente e a protecção conferida pelos sistemas de segurança social aos indivíduos desprovidos de rendimentos 

levam a que enveredar pelo caminho do empreendedorismo possa ser encarado como um risco maior pelos agentes neste 

tipo de economias. Por outro lado, em economias menos avançadas, onde predomina o empreendedorismo por necessidade, 

os indivíduos têm, no geral, menos a perder e, como tal, são mais dificilmente demovidos da vida empreendedora pelo receio 

de falhar.

Assim, o aumento do empreendedorismo por oportunidade, em Angola, em detrimento do empreendedorismo por 

necessidade, poderá estar correlacionado com o número relativamente elevado de angolanos cujo receio de falhar demoveria 
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da criação de negócios. A redução do empreendedorismo por necessidade significa que há menos angolanos “obrigados” a optar 

pela criação dos seus próprios negócios e mais angolanos que podem, de facto, ponderar se desejam ou não ser empreendedores. 

Esta ponderação implica naturalmente, um peso maior do factor risco e, consequentemente, abre a porta a que o receio de falhanço 

obstaculize de forma mais intensa a actividade empreendedora.

2.2.5. Orientação 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.

A Figura 13 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 13: Avaliação do produto ou serviço quanto ao grau de inovação
Fonte: Sondagem à População Adulta 2010 e 2012

Em Angola, 44,6% dos empreendedores early-stage são da opinião que nenhum dos seus clientes considera os seus produtos/serviços 

novos ou desconhecidos, enquanto os restantes 55,4% têm a percepção que todos ou alguns dos seus clientes consideram os seus 

produtos/serviços novos ou desconhecidos. Em relação a 2010, nota-se uma clara subida na proporção de empreendedores cuja 

percepção é a da que todos ou alguns dos seus clientes acham o seu produto/serviço novo ou desconhecido (era de 32,7% em 2010). 

Esta queda pode indiciar que, em 2 anos, Angola deu um claro salto qualitativo em relação à capacidade de inovação percepcionada 

do seu empresariado.

Com efeito, em 2012, 22,3% dos empreendedores early-stage angolanos acreditam que todos os seus clientes consideram o seu 

produto/serviço como novo ou desconhecido, ao passo que 33,0% consideram que apenas alguns clientes partilham dessa opinião. 

Em 2010, estas proporções eram de 10,6% e 22,1%, respectivamente.
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Estes resultados fazem de Angola um país onde os empreendedores acreditam ter uma forte capacidade de inovação, 

apresentando resultados francamente superiores aos da média das economias orientadas por factores de produção. Nestas, 

apenas 15,2% dos empreendedores early-stage crêem que todos os seus clientes consideram o seu produto/serviço como 

sendo novo ou desconhecido e apenas 19,8% acreditam que alguns dos seus clientes estão nessa situação. Consequentemente, 

na média das economias orientadas por factores de produção, 65,0% dos empreendedores pensam que nenhum dos seus 

clientes considera o seu produto/serviço como novo ou desconhecido.

Observando o gráfico da Figura 13, conclui-se que as diferenças entre os diversos tipos de economias, no que toca à 

percepção dos empreendedores early-stage sobre o grau de novidade dos seus produtos/serviços para os seus clientes, são 

pouco significativas. Ainda assim, é nas economias orientadas para a inovação, seguidas das economias orientadas para a 

eficiência, que uma maior proporção de empreendedores acredita que todos ou alguns dos seus clientes consideram os seus 

produtos/serviços novos ou desconhecidos.

Há que ter em conta, no entanto, que esta questão trata de percepções e não de factos concretos. Isto significa que existem 

muitos produtos e serviços anteriormente indisponíveis em economias orientadas para a eficiência e, especialmente, 

por factores de produção que começam a ser introduzidos em larga escala em ambas. Estes produtos e serviços podem                

constituir-se como inovações nesses dois tipos de economia, mesmo apresentando um considerável grau de maturidade nos 

mercados das economias orientadas para a inovação.

Um outro indicador do grau de inovação nas iniciativas empreendedoras early-stage é a avaliação dos produtos/serviços 

oferecidos pela concorrência, tal como se encontra ilustrado na Figura 14.

Figura 14: Avaliação da concorrência
Fonte: Sondagem à População Adulta 2010 e 2012

De acordo com a Figura 14, em Angola, 62,8% dos empreendedores early-stage consideram existirem muitos outros negócios 

que oferecem produtos/serviços semelhantes, enquanto 29,9% consideram existirem alguns e 7,3% acreditam que não 

existem negócios com produtos/serviços semelhantes.
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Estes resultados significam que a percepção dos empreendedores early-stage angolanos em relação à capacidade de 

diferenciação dos seus negócios diminuiu significativamente entre 2010 e 2012. Em 2010, 21,7% dos empreendedores no 

País acreditava que nenhum dos seus concorrentes oferecia produtos e/ou serviços semelhantes.

Embora este resultado pareça entrar em contradição com o anterior (relativo ao grau de novidade dos produtos/serviços), 

pode também, simplesmente, significar que os níveis de concorrência em Angola estão a aumentar, com vários negócios 

diferentes a introduzirem novos bens e serviços no mercado.

Os valores verificados em Angola, em 2012, estão em linha com a média das economias orientadas por factores de produção e, 

por conseguinte, com os verificados nas médias dos dois restantes tipos de economias, uma vez que não se verificam grandes 

discrepâncias no que toca a este indicador. Contudo, e como seria de esperar, os novos negócios e negócios nascentes das 

economias orientadas para a eficiência e para a inovação apresentam, de acordo com a percepção dos seus donos e gestores, 

um grau de diferenciação ligeiramente superior.

2.3. ASPIRAÇÕES DOS EMPREENDEDORES – CRESCIMENTO

As expectativas de crescimento são uma medida importante no GEM por duas razões principais. Em primeiro lugar, ilustram 

que a actividade de criação de novos negócios não é toda igual. Uma economia pode incluir um número elevado de negócios 

com poucos colaboradores, a passo que outra economia pode incluir menos negócios mas com expectativas de crescimento 

superiores. Ao registar as percepções de crescimento, o GEM complementa a medida da Taxa TEA com uma estimativa do 

impacto que os empreendedores poderão vir a ter na economia onde se inserem.

Em segundo lugar, as expectativas de crescimento estão relacionadas com o potencial de criação de emprego, que é 

um assunto de elevada prioridade nas agendas políticas da maioria dos governos, particularmente no actual contexto 

socioeconómico. O estudo GEM questiona os empreendedores early-stage sobre o número de colaboradores (além dos 

proprietários) que cada negócio tem e espera ter dentro de um período de 5 anos. A diferença entre os números atuais e os 

números estimados (portanto, os postos de trabalho a criar) traduz a expectativa de crescimento.

2.3.1. Criação de postos de trabalho

O gráfico da Figura 15 ilustra as perspectivas de criação de postos de trabalho nos novos negócios e negócios nascentes 

angolanos, em 2012, e compara-os com os números registados no País em 2010 e com os valores médios dos três tipos de 

economias consideradas pelo GEM.
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Figura 15: Perspectivas de criação de postos de trabalho nos novos negócios e negócios nascentes
Fonte: Sondagem à População Adulta 2010 e 2012

Como se conclui da consulta à Figura 15, a grande maioria dos empreendedores early-stage em Angola (61,5%) não espera 

criar qualquer posto de trabalho no seu negócio nos próximos 5 anos. Durante esse período de tempo, cerca de 21% dos 

empreendedores angolanos estima vir a criar pelo menos 1 posto de trabalho, 12,5% espera criar pelo menos 10 postos de 

trabalho e 2,9% espera criar 19 ou mais postos de trabalho.

Os resultados verificados no ano de 2012 em Angola são particularmente positivos quando comparados com as médias dos 

três tipos de economia e mesmo com os resultados registados no País em 2010.

Esta tendência poderá estar ligada aos anos de crescimento económico sucessivo que Angola tem vindo a viver desde 2010. 

Uma economia mais próspera deixa antever melhores condições para a criação de emprego e, nesse sentido, o optimismo 

dos empreendedores angolanos parece fazer sentido. Também por aí se explica a melhoria em relação a 2010, ano em que 

Angola vinha de uma performance macroeconómica mais negativa.

É de notar também que as expectativas de alto crescimento (criação de 19 ou mais postos de trabalho) são consideravelmente 

mais elevadas em Angola (2,9%) do que na média dos três tipos de economia (1,3% factores de produção, 1,3% eficiência, 0,8% 

inovação) e que, no geral, as expectativas de crescimento diminuem à medida que se avança no estádio de desenvolvimento 

das economias. O diminuto crescimento económico pelo qual têm passado muitas das economias mais desenvolvidas em 

anos recentes ajuda a explicar esta tendência.
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3. AVALIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS NACIONAIS

A Sondagem a Especialistas Nacionais é uma consulta realizada em cada país do universo GEM junto de um conjunto de 

peritos reconhecidos em áreas relevantes para a dinâmica empreendedora em cada um desses países. No ano de 2012, foram 

realizadas 42 entrevistas a peritos no ecossistema de empreendedorismo em Angola, cujos nomes estão indicados no Anexo 

II.

No âmbito do GEM Angola, a sondagem a especialistas teve dois objectivos principais: i) avaliar, como habitualmente 

nos estudos GEM, as Condições Estruturais do Empreendedorismo (CEE), um conjunto de elementos que fomentam e 

obstaculizam o desenvolvimento da actividade empreendedora em cada país participante; e ii) complementar os resultados 

da Sondagem à População Adulta no que toca à análise da atitude empreendedora da sociedade angolana.

3.1. CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO EMPREENDEDORISMO

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-estruturas de Comércio e Serviços

7. Abertura do Mercado

8. Acesso a Infra-estruturas Físicas

9. Normas Culturais e Sociais 

À semelhança do que foi feito em todos os países que realizaram a Sondagem a Especialistas no GEM 2012, 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 com 5 

graus:

1. Insuficiente

2. Parcialmente insuficiente
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3. Nem suficiente nem insuficiente

4. Parcialmente suficiente

5. Suficiente

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

Angola (2010 e 2012) e nos três tipos de economia em estudo (economias orientadas por factores de produção, orientadas 

para a eficiência e orientadas para a inovação). 

3.1.1. Apoio Financeiro

A CEE 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 16 apresenta os resultados da avaliação desta condição estrutural.

Figura 16: CEE Apoio Financeiro
Fonte: Sondagem a Especialistas 2010 e 2012

Os especialistas angolanos tendem a classificar o apoio financeiro à actividade empreendedora como sendo nem suficiente 

nem insuficiente (classificação média de 2,68). Esta classificação representa uma melhoria em relação ao valor registado em 

2010, ano em que os especialistas consideraram que o apoio financeiro em Angola era parcialmente insuficiente (classificação 

média de 2,12).



GEM Angola 2012 - Estudo sobre o Empreendedorismo

39

Todos os factores analisados melhoraram significativamente em relação a 2010. Merecem especial destaque a disponibilidade 

de capitais próprios e de empréstimos que se encontram agora em terreno positivo (classificação superior a 3), sendo que 

os especialistas angolanos, em 2012, são mais generosos a classificar estes factores do que a média dos seus congéneres nos 

três tipos de economias considerados.

A esta avaliação positiva não serão provavelmente alheias as recentes medidas tomadas pelo governo angolano no apoio 

à actividade empreendedora, com especial destaque para a criação, em 2012, do Balcão Único do Empreendedor (BUE), 

que procura simplificar todo o processo de constituição e licenciamento de empresas e, em particular, facilitar o acesso dos 

empreendedores ao crédito para financiamento dos seus empreendimentos.

Pese embora esta melhoria significativa e generalizada, os especialistas angolanos continuam a opinar negativamente sobre 

a existência de capital de risco para financiamento de novos negócios e sobre a existência de capital para Ofertas Públicas 

Iniciais. Naturalmente, não será também difícil associar a classificação negativa deste último factor ao facto de Angola não 

possuir ainda um mercado de títulos operacional.

Globalmente, é nas economias orientadas para a inovação que o apoio financeiro é avaliado de forma mais positiva pelos 

especialistas nacionais, seguidas pelas economias orientadas por factores de produção e só depois pelas economias 

orientadas para a eficiência. Ainda assim, as classificações médias dos três tipos de economias são inferiores à atingida por 

Angola.

3.1.2. 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 neutras10, 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 17.

10 Políticas que são neutras em termos da dimensão do negócio são aquelas que não tomam em consideração a dimensão do negócio 
aquando da aplicação de impostos e regulamentos (i.e., multinacionais e empresas pequenas são tratadas de igual modo).
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Figura 17: CEE Políticas Governamentais
Fonte: Sondagem a Especialistas 2010 e 2012

Os especialistas angolanos consideram as políticas do seu governo parcialmente insuficientes no apoio às empresas novas 

e em crescimento. A classificação média atribuída a esta CEE foi de 2,40 o que, ainda assim, representa uma nova melhoria 

considerável em relação a 2010, ano em que esta CEE recebeu uma classificação média de 2,17.

Na opinião dos especialistas, o processo de licenciamento, um dos factores analisados no âmbito desta CEE, continua a ser um 

obstáculo prevalente e incontornável para os empreendedores angolanos. De facto, a classificação média dos 42 especialistas 

sondados ao factor licenciamento é de apenas 1,64 (a pior de entre os sete factores analisados), embora represente uma 

melhoria em relação a 2010.

Paralelamente, a burocracia governamental é também classificada de forma bastante penalizadora (1,75), não se registando 

neste caso qualquer melhoria significativa em relação ao ano de 2010.

Por seu lado, a consistência e previsibilidade da aplicação de impostos não é avaliada pelos especialistas como sendo 

particularmente negativa no ecossistema empreendedor angolano. De facto, este é um factor no qual Angola não regista 

grandes diferenças em relação às medidas dos três tipos de economia mas também não regista melhorias consideráveis.

Todos os outros factores analisados sofreram melhorias, em particular a prioridade política dada ao apoio a empresas novas e 

em crescimento, este possivelmente favorecido também pelas iniciativas do governo referidas anteriormente. 
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3.1.3. Programas Governamentais

A terceira CEE 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 18.

Figura 18: CEE Programas Governamentais
Fonte: Sondagem a Especialistas 2008 e 2010

A CEE relativa aos programas governamentais atinge uma classificação média de 2,30, sendo por isso considerada parcialmente 

insuficiente pelos especialistas angolanos em 2012. Tal como no caso da CEE associada às políticas governamentais, também 

aqui esta avaliação negativa não invalidou que se verificasse uma melhoria considerável em relação a 2010, quando a 

classificação média atingida foi de 2,02.

Neste caso, nota-se sobremaneira o efeito da criação do BUE nas opiniões dos especialistas consultados, atendendo à 

evolução nas classificações de dois factores. Em primeiro lugar, o factor relativo ao contacto com uma única agência para 

obtenção de apoios governamentais às empresas novas e em crescimento apresenta um aumento significativo na sua 

classificação, de 2,26 em 2010 (parcialmente insuficiente) para 2,85 em 2012 (nem suficiente nem insuficiente). Em segundo 

lugar, o factor que alude à existência de um número adequado de programas governamentais para o apoio a empresas novas 

e em crescimento também viu a sua classificação drasticamente aumentada de 2,03 para 2,83 entre 2010 e 2012.

Todos os outros factores avaliados apresentam também ligeiras melhorias, à excepção do que avalia o nível de apoio dado 

a empresas novas e em crescimento por parques tecnológicos e incubadoras de empresas. Neste último caso, a classificação 
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média atribuída pelos especialistas angolanos desceu de 2,19, em 2010, para 1,90, em 2012, mostrando que esta deverá ser 

uma área prioritária de intervenção em Angola.

3.1.4. 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 educativo11, 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 19.

Figura 19: CEE Educação e Formação
Fonte: Sondagem a Especialistas 2010 e 2012

Os especialistas angolanos consideram que o contributo do sistema de educação e formação para o fomento do 

empreendedorismo é parcialmente insuficiente, atribuindo a esta CEE uma classificação média de 2,09. Este resultado 

representa um decréscimo ligeiro em relação aos valores de 2010, que apresentavam uma classificação média de 2,16.

Uma deterioração dos resultados da consulta aos especialistas nacionais na CEE de educação e formação deve ser encarada 

como algo preocupante, especialmente quando o resultado de partida era já negativo e quando a área da formação de 

recursos humanos foi há muito identificada como uma área prioritária de intervenção em Angola.

11 Ensino básico, secundário, superior, estudos pós-graduados e profissional.
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Na maioria dos factores analisados no ano de 2012, Angola está não só desfavoravelmente posicionada em relação às médias dos 

três tipos de economias considerados como em relação aos seus próprios resultados de 2010. Esta situação é particularmente 

visível na apreciação ao apoio fornecido pelo sistema de formação profissional e contínua ao empreendedorismo, factor 

cuja classificação desceu de 2,48 para 2,21. Decréscimos menos significativos verificaram-se também nas classificações dos 

factores estímulo da criatividade no ensino básico e secundário, ensino superior e oferta educativa nas áreas de gestão e 

negócios.

Por outro lado, verificou-se uma ligeira melhoria da opinião dos especialistas angolanos na avaliação da atenção dada ao 

empreendedorismo e criação de novas empresas no ensino básico e secundário. A classificação da atenção dada à formação 

sobre princípios de economia de mercado no ensino básico e secundário não sofreu alterações.

Em geral, não existe uma clara predominância de nenhum dos três tipos de economia em relação à CEE de educação e 

formação. As economias orientadas para a eficiência e para a inovação alternam como “líderes” na maioria dos factores 

analisados. Noutros, como a formação profissional e a atenção dada à formação sobre princípios de economia de mercado 

no ensino básico e secundário existem lideranças conjuntas.

3.1.5. 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 20.

Figura 20: CEE Transferência de I&D
Fonte: Sondagem a Especialistas 2010 e 2012
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Os especialistas angolanos consideram que a CEE Transferência de I&D é parcialmente insuficiente, tal como muitas das 

outras, embora lhe atribuam a mais baixa classificação média de qualquer uma das condições estruturais do GEM Angola 

2012, 1,82. Em 2010 a situação era idêntica – a Transferência de I&D era a CEE com menor classificação média – mas o valor 

atribuído era ainda menor, 1,75.

O principal destaque da avaliação que os peritos angolanos fizeram desta CEE vai para o factor que alude aos apoios que 

engenheiros e cientistas recebem para comercializarem as suas ideias. A classificação média atribuída pelos especialistas, em 

2012, atinge somente os 1,34 e situa-se claramente dentro da classificação de insuficiente, tal como acontecia em 2010, ano 

em que a classificação não passava dos 1,26.

Outro destaque igualmente negativo vai para o decréscimo da avaliação dos peritos aos factores que se referem à transferência 

de tecnologia e à igualdade de acesso a essa tecnologia entre empresas novas e já estabelecidas. Ambos os resultados são 

piores que em 2010.

Por outro lado, segundo os especialistas, a capacidade financeira das empresas novas para adquirirem tecnologia recente 

aumentou consideravelmente em 2012 passando de um valor de 2,00, em 2010, para 2,43. Sem surpresas, também se regista 

uma melhoria importante na avaliação dos subsídios governamentais para aquisição de novas tecnologias. Esta conjugação 

de resultados ficará a dever-se também, sem dúvida, aos esforços do governo angolano e do sistema financeiro do País para 

capitalizar as empresas, através de programas como o já referido BUE. De facto, em consequência destes programas, no que 

toca aos dois factores referidos, a opinião dos especialistas nacionais angolanos é mais favorável do que as opiniões dos 

especialistas na média de qualquer um dos três tipos de economias estudados.

Poder-se-á considerar, portanto, que as melhorias registadas ao nível da transferência de I&D são, essencialmente, 

externalidades do apoio geral que o governo angolano tem prestado aos empreendedores e não melhorias concretas do 

sistema nacional de I&D.

De um modo geral, e como seria de esperar, os especialistas das economias orientadas para a inovação são os que avaliam de 

forma mais positiva os diversos factores ligados à CEE de Transferência de I&D, seguidos dos seus congéneres nas economias 

orientadas para a eficiência e só depois pelos das economias orientadas por factores de produção.

3.1.6. Infra-estruturas de Comércio e Serviços

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 21.
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Figura 21: Infra-estruturas de Comércio e Serviços
Fonte: Sondagem a Especialistas 2010 e 2012

Na opinião dos especialistas, a infra-estrutura de comércio e serviços de apoio aos empreendedores é nem suficiente nem 

insuficiente, em Angola, obtendo uma classificação média de 2,67. Este resultado representa uma melhoria considerável em 

relação a 2010, em que a classificação média de 2,35 qualificava a CEE como parcialmente insuficiente.

Nesta matéria, o aspecto mais positivo (que já o era em 2010) está associado à facilidade que as empresas novas e em 

crescimento têm em aceder a bons serviços bancários. Este aspecto sai agora consideravelmente reforçado, muito 

provavelmente devido aos já vastamente referenciados programas governamentais de apoio. É de notar que, em 2012, 

a opinião dos especialistas angolanos sobre a qualidade e facilidade de acesso destes serviços estava ao nível da dos 

especialistas na média das economias orientadas para a inovação.

Adicionalmente, nota-se que a generalidade das opiniões dos especialistas angolanos sobre a infra-estrutura de comércio e 

serviços no País melhorou em toda a linha, sendo de destacar os serviços de consultoria e os serviços jurídicos e contabilísticos. 

O acesso e o custo destes mesmos serviços, tendo melhorado, não coleccionam opiniões tão favoráveis.

É ainda de salientar que mesmo perante esta melhoria, Angola está ainda, de acordo com os seus especialistas e segundo a 

maioria dos factores analisados, a uma distância considerável das médias dos três tipos de economias, mesmo das economias 

orientadas por factores de produção.

3.1.7. Abertura do Mercado

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 22.
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Figura 22: Abertura do Mercado/Barreiras à Entrada
Fonte: Sondagem a Especialistas 2010 e 2012

Os especialistas angolanos consideram que a realidade do País em matéria de abertura do mercado é, de um modo geral, 

parcialmente insuficiente. A classificação média atribuída à CEE é de 2,47 contra 2,30 registados em 2010, o que representa 

uma ligeira melhoria.

O factor que se constitui como grande outlier dentro desta CEE e que continua a impedir que a sua classificação qualitativa 

evolua para “nem suficiente nem insuficiente” continua a ser a aplicação da legislação anti-trust (anti-monopólios). De facto, é 

interessante verificar que houve uma pioria clara da percepção dos especialistas angolanos sondados (1,67 para 1,28), sendo 

que é este o único factor em que tal se verifica. Todos os restantes factores registam melhorias.

Em termos gerais, os mercados mais abertos são os das economias orientadas para a inovação (2,84) e das economias 

orientadas por factores de produção (2,93).

No caso das primeiras, a aplicação da legislação anti-trust é bastante valorizada pelos especialistas, ao passo que nas segundas 

são as dinâmicas dos mercados de bens de consumo e business-to-business que se notabilizam.

Por sua vez, as economias orientadas para a eficiência apresentam uma classificação média de 2,66, o que as coloca 

ligeiramente atrás das restantes. No caso destas, os problemas com os custos e facilidade de entrada das empresas em novos 

mercados prejudicam a avaliação dos especialistas.

Pode destacar-se também o facto de que se se excluir da apreciação geral da CEE a aplicação da legislação anti-trust, 

a classificação média de Angola sobe para perto dos valores registados nas economias orientadas para a inovação e por 

factores de produção e acima dos valores das economias orientadas para a eficiência.
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Deste modo, de acordo com a opinião dos especialistas, é a legislação anti-monopólios a principal área de intervenção a 

privilegiar no sentido de melhorar a abertura e dinâmica do mercado angolano. 

3.1.8. 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 23.

Figura 23: Acesso a Infra-estruturas Físicas
Fonte: Sondagem a Especialistas 2010 e 2012

Os especialistas consideram que o acesso a infra-estruturas físicas em Angola é parcialmente insuficiente, constituindo um 

dos principais obstáculos ao fomento da actividade empreendedora no País. A classificação média atribuída a esta CEE é de 

2,26, a segunda mais baixa do conjunto das nove, e praticamente igual ao valor registado em 2010.

O principal foco de interesse do gráfico da Figura 23 é a constatação de que, na opinião dos especialistas, praticamente não 

existem melhorias visíveis entre 2012 e 2010 no conjunto de infra-estruturas físicas que servem a actividade empreendedora 

em Angola. Adicionalmente, existe ainda a agravante de que já em 2010 se registavam poucas melhorias em relação a 

2008, o que leva a concluir que os esforços de modernização e reabilitação das infra-estruturas físicas em Angola têm sido 

relativamente infrutíferos, nos últimos 4 anos, pelo menos no que ao apoio da actividade empreendedora diz respeito.

O apoio proporcionado por infra-estruturas físicas (como estradas e redes de utilidades) é avaliado de forma particularmente 

negativa, tal como o é o custo das comunicações.
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É também um ponto a ter em conta o facto de as opiniões dos peritos angolanos serem significativamente mais penalizadoras 

do que as dos peritos nas economias orientadas por factores de produção, que apresentam uma classificação média de 3,29.

No caso desta CEE, a análise efectuada é relativamente linear, com as economias orientadas para a inovação a recolherem as 

opiniões mais favoráveis dos seus peritos em termos de infra-estruturas físicas, tanto em termos médios (4,03) como em cada 

um dos factores individuais analisados. A estas seguem-se as economias orientadas para a eficiência, com uma classificação 

média de 3,66.

3.1.9. 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 aspectos. A sua análise começa com uma avaliação 

geral da relação entre a cultura nacional e o empreendedorismo, tal como ilustrado na Figura 24.

Figura 24: Normas Culturais e Sociais
Fonte: Sondagem a Especialistas 2010 e 2012

Esta foi a CEE que obteve a apreciação mais positiva por parte dos especialistas angolanos, tal como tem sido habitual nas 

várias edições do GEM Angola. Em 2012, a CEE atingiu uma classificação média de 2,97, sendo por isso considerada nem 

suficiente nem insuficiente. A classificação de 2010 tinha chegado aos 2,85.

Os especialistas angolanos valorizam sobretudo a cultura do País, que consideram estimular e valorizar a autonomia, a 

tomada de risco e a criatividade acima das dos restantes tipos de economias. É também de notar que nos factores acima 

referidos, a classificação média de Angola em 2012 foi superior à registada em 2010.
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O mesmo já não se passa na avaliação da valorização da responsabilidade do indivíduo pela cultura nacional. Neste factor em 

particular, a avaliação dos peritos angolanos piorou em relação a 2010 e Angola mostra agora resultados mais negativos que 

as médias dos restantes tipos de economia.

Finalmente, o estímulo do êxito individual pela cultura nacional apresenta melhorias, na opinião dos especialistas, mas 

insuficientes para colocar Angola ao nível dos restantes tipos de economias.

De um modo geral, os diferentes tipos de economia apresentam, para cada factor analisado, valores bastante próximos entre 

si, não se detectando uma superioridade clara por parte de qualquer um.

3.2. ATITUDE EMPREENDEDORA

Os especialistas nacionais foram também questionados sobre aspectos que ajudam a compreender melhor a atitude 

empreendedora em cada país. Os resultados deste inquérito devem ser lidos conjuntamente com os resultados 

correspondentes à Sondagem à População Adulta. A complementaridade existente entre ambos ajuda a melhor definir o 

tipo de atitude existente em Angola e nos restantes países em relação ao empreendedorismo.

A existência ou inexistência de boas oportunidades para o empreendedorismo foi um dos factores analisados. Na Figura 25 

são apresentados os resultados associados a esta vertente da presente condição estrutural.

Figura 25: Oportunidades para iniciar um negócio
Fonte: Sondagem a Especialistas 2010 e 2012

Os especialistas angolanos consideram que as oportunidades para a criação de novas empresas são, de um modo geral, 

parcialmente suficientes, atribuindo-lhes uma classificação média de 3,82. Existe uma melhoria da opinião dos especialistas 
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em relação a 2010, quando a classificação média atribuída era de 3,66.

De entre todos os factores analisados, apenas a capacidade dos angolanos para aproveitar as oportunidades de 

empreendedorismo existentes é avaliada de forma negativa pelos especialistas nacionais, não se registando qualquer 

melhoria, neste aspecto, em relação a 2010. Mais uma vez a capacidade humana é um factor menos em Angola, na opinião 

dos especialistas, o que reforça a necessidade de melhorias urgentes na formação e qualificação das pessoas.

À excepção deste factor, todos os outros apresentam classificações acima de 4,00 e todos registam melhorias em relação a 

2010, traduzindo uma convicção forte dos especialistas nacionais de que existem oportunidades variadas para a criação de 

negócios em Angola e que as mesmas têm vindo a aumentar.

Os especialistas angolanos são mais optimistas em relação à questão das oportunidades para criação de negócios do que 

os seus congéneres nos diferentes tipos de economia, com a particularidade de o número e qualidade de oportunidades de 

negócio diminuírem à medida que se avança no grau de desenvolvimento das economias.

Efectivamente, porventura fruto do contexto económico-financeiro complicado em muitos países desenvolvidos, os 

especialistas das economias orientada para a inovação são os mais cépticos em relação a esta questão (classificação média 

de 3,16). Por sua vez, os especialistas em economias orientadas por factores de produção emitem as opiniões mais positivas 

(classificação média de 3,52).

Para além da existência ou inexistência de boas oportunidades para a criação de novas empresas, os especialistas foram 

inquiridos também no que respeita à capacidade da população para iniciar um negócio. Na Figura 26 encontram-se 

apresentados os resultados que reflectem esta percepção.

Figura 26: Capacidades e conhecimentos para começar um negócio
Fonte: Sondagem a Especialistas 2010 e 2012 
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Em geral, os especialistas angolanos classificam a capacidade da população para a criação de um negócio como parcialmente 

insuficiente, atribuindo-lhe uma classificação média de 2,18. Já em 2010 a percepção dos especialistas havia sido negativa, 

mas na altura com uma classificação média mais elevada, 2,27.

Este resultado surge na linha de opiniões também fortemente negativas em relação à CEE de Educação e Formação no País, traduzindo o 

simples facto de que um sistema educativo com deficiências produz indivíduos com insuficientes conhecimentos e competências.

A opinião dos especialistas é, portanto, divergente das percepções dos próprios indivíduos adultos quanto à capacidade 

destes últimos para criar e gerir um negócio.

Destacam-se, pela negativa, a capacidade das pessoas para organizarem os recursos necessários à criação de um negócio e a 

sua capacidade para criar um negócio com forte potencial de crescimento. O grau em que as pessoas sabem como gerir um 

pequeno negócio é, por outro lado, o aspecto menos desfavorável.

À excepção da velocidade com que os angolanos conseguem reagir perante uma boa oportunidade de negócio, todos os 

restantes factores analisados foram classificados mais desfavoravelmente em 2012 do que em 2010.

A questão dos conhecimentos e capacidade dos indivíduos para criar negócios apresenta também a particularidade de as 

opiniões dos especialistas nas economias orientadas por factores de produção serem marginalmente mais favoráveis do 

que as dos especialistas em economias orientadas para a inovação. Tendo em conta a qualidade geral e níveis de formação 

médios dos indivíduos nesses dois tipos de economia, trata-se de um resultado curioso.

Finalmente, os especialistas foram também questionados sobre a imagem social dos empreendedores no seu País. Os 

resultados associados a esta vertente encontram-se apresentados na Figura 27.

Figura 27: Imagem social dos empreendedores
Fonte: Sondagem a Especialistas 2010 e 2012



GEM Angola 2012 - Estudo sobre o Empreendedorismo

52

A opinião dos especialistas angolanos relativamente à imagem social dos empreendedores é globalmente positiva e melhor 

do que nos três tipos de economias considerados. Em 2012, os especialistas angolanos deram uma classificação média de 

3,76 à percepção da imagem social do empreendedor no País, contra apenas 3,57 em 2010.

Dentro deste tópico há a destacar o estatuto social e respeito associados aos empreendedores de sucesso, bem como o grau 

em que a criação de um novo negócio é considerada uma forma adequada para enriquecer.

No global, a imagem do empreendedor é mais prestigiada nas economias orientadas por factores de produção e, dentro 

destas, Angola assume um papel de especial destaque, que já em 2010 se verificava.

Embora as diferenças globais de um tipo de economia para outro não sejam muito significativas, nota-se que é a nível dos 

factores associados à percepção da sociedade sobre o empreendedorismo como opção de carreira desejável e ao respeito 

e estatuto social dos empreendedores de sucesso que se verificam as maiores divergências. As economias orientadas por 

factores de produção dispensam aos seus empreendedores uma estima que não é tão vincada nas restantes.
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4. TÓPICO ESPECIAL DE ENFOQUE 2012: EMPREENDEDORISMO JOVEM

O Tópico Especial de Enfoque 2012: Empreendedorismo Jovem provém da integração que se efectuou este ano, na Região 

da África Subsariana, entre o estudo GEM e o projecto financiado pelo IDRC, focado na qualidade das políticas de fomento 

do empreendedorismo e dos modos de vida sustentáveis na África Subsariana, para o qual o empreendedorismo jovem tem 

uma importância capital.

De acordo com a Brookings Institution12, a proporção da população da África Subsariana entre os 15 e os 24 anos tem vindo a 

crescer a um ritmo mais rápido do que em qualquer outra parte do mundo. Cerca de 200 milhões de pessoas estão nesta faixa 

etária, perfazendo 20% da população total, 40% da força de trabalho e 60% dos desempregados no continente.

A juventude do continente africano representa um grande potencial de crescimento económico através da participação dos 

jovens no mercado de trabalho e mesmo da sua acção enquanto consumidores. Uma população jovem pode também ser um 

recurso conducente à inovação e a reformas políticas e sociais.

No entanto, a grande fracção de jovens sem ocupação remunerada pode constituir-se como uma séria ameaça ao futuro 

crescimento económico do continente.

Assim, actualmente, a África Subsariana depara-se com um desafio formidável que requer intervenções cuidadas e de elevado 

impacto.

Em Angola, a situação não é diferente. De acordo com o World Factbook, a população angolana entre os 15 e os 24 anos 

representa 20,1% do total e a idade mediana do País não chega aos 18 anos. Estima-se que a taxa de desemprego em Angola 

atinja os 26%13, mas não existem dados concretos relativos à taxa de desemprego jovem. 

Atendendo ao conjunto de países participantes no GEM África Subsariana 2012, a situação é descrita pelos valores 

apresentados na Tabela 8.

Tabela 8: População e desemprego na África Subsariana

Economia População (milhões hab.)* Taxa de desemprego** Taxa de desemprego jovem***

África do Sul 51,8 25% 48%

Angola 18,5 26% 44%****

Botswana 2,0 18% 27%

Etiópia 91,2 18% 24%

Gana 24,2 13% 26%

Malawi 14,9 3% 16%

Namíbia 2,1 38% 60%

Nigéria 170,1 24% 38%

Uganda 35,9 4% 22%

Zâmbia 14,3 15% 28%
*Fonte: World Factbook | **Fonte: African Economic Outlook 2012 | ***Fonte: Equipas nacionais do GEM África Subsariana 2012
****Estimado

12 2012, Julius Agbor, Olumide Taiwo and Jessica Smith, “Sub-Saharan Africa’s Youth Bulge: A Demographic Dividend or Disaster”, Brookings 
Institution, Washington, D.C., EUA
13 2012 African Economic Outlook, African Development Bank
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Como se pode verificar por consulta da Tabela 8, a taxa de desemprego jovem em todos os países analisados é extremamente 

elevada, mesmo naqueles que apresentam taxas de desemprego total reduzidas (Malawi e Uganda). Assim, mesmo não 

havendo dados disponíveis para Angola, este valor será possivelmente muito superior à taxa de desemprego total no País, já 

de si bastante significativa.

Para melhor comparação entre Angola e os restantes países, opta-se por assumir que a taxa de desemprego jovem de Angola 

é 1,68 vezes superior à taxa de desemprego total, valor que representa a média dos rácios (taxa desemprego jovem/taxa 

desemprego total) nos restantes países, à exceção do Malawi e Uganda.

É pertinente, então, olhar novamente para a actividade empreendedora como um meio de aproveitamento do potencial 

económico existente e um veículo privilegiado de criação de riqueza.

4.1. SONDAGEM À POPULAÇÃO JOVEM

O gráfico da Figura 28 compara os valores de Taxa TEA com os da Taxa TEA Jovem para os países da África Subsariana. No 

âmbito do estudo GEM, considera-se jovem a população entre os 18 e os 34 anos de idade.

Figura 28: TEA vs TEA Jovem nos países da África Subsariana
Fonte: Sondagem à População Adulta 2012

A Figura 28 mostra que, à excepção da Nigéria, todos os países apresentam valores de TEA muito semelhantes aos valores de 

TEA Jovem. Angola é um excelente exemplo dessa situação, uma vez que apresenta um valor de TEA Jovem de 30% contra 

um valor de TEA de aproximadamente 32%.

Por seu turno, países como a Zâmbia, o Botswana, o Malawi e a África do Sul constituem-se como exemplos ainda melhores, 

uma vez que, nestes casos, os valores de TEA e TEA Jovem são idênticos. Na Região, o valor médio da TEA é de 28,5%, ao passo 

que o valor médio da TEA Jovem é de 29%.
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Esta situação não é surpreendente se se considerar que em todos os países da África Subsariana a grande maioria da população 

é bastante jovem, pelo que a faixa etária dos 18 aos 34 deverá ter um peso dominante nas tendências demográficas em geral. 

Como referido, a exceção a este caso é a Nigéria, onde existe um número elevado de indivíduos fora da referida faixa etária 

que não desenvolvem qualquer aCtividade empreendedora.

A sondagem aos jovens procurou ainda investigar quais as proporções destes que estavam envolvidos na gestão de negócios 

estabelecidos. A gestão de negócios estabelecidos surge por oposição aos negócios early-stage, portanto, negócios com 

uma idade superior a três anos e meio, e serve como indicador complementar para aferir a propensão dos jovens da África 

Subsariana para a atividade empreendedora pós early-stage.

Os resultados desta consulta são apresentados na Figura 29.

Figura 29: Proporção da população jovem envolvida em negócios estabelecidos
Fonte: Sondagem à População Adulta 2012

Como a Figura 29 mostra, as proporções de jovens envolvidos na gestão de negócios estabelecidos são consideravelmente 

inferiores às de jovens envolvidos em actividade empreendedora early-stage. De facto, à excepção do Gana e do Uganda, as 

diferenças são extremamente significativas. 

Estes resultados reforçam a noção de que a sustentabilidade dos negócios na África Subsariana é ainda um desafio e que o 

mesmo poderá ser especialmente difícil para os jovens. Em Angola, apenas 5% dos indivíduos entre os 18 e os 34 anos se 

encontram envolvidos na gestão de um negócio estabelecido, contra um valor de 30% ao nível dos negócios early-stage.

Ainda assim, a Figura 29 mostra também que a porporção total de jovens angolanos envolvidos em qualquer tipo de 

actividade empresarial, independente da sua antiguidade, é de 35%, portanto, acima de um terço.

Os valores das Figuras 28 e 29 podem ser utilizados para investigar até que ponto existe, em Angola e nos restantes países da 

África Subsariana, um lag entre o pontencial empreendedor dos jovens e as proporções de jovens que, de facto, enveredaram 

pelo caminho do empreendedorismo.
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Para tal, o estudo GEM Angola 2012 determinou o tamanho do universo de jovens potenciais empreendedores nos países 

analisados. O potencial empreendedor dos jovens foi determinado cruzando dados sobre as suas capacidades percepcionadas 

para abrir e gerir um negócio e as suas percepções sobre a existência de boas oportunidades para o fazer. Assim, um jovem 

que acredite ter competências para abrir e gerir um negócio e ache que haja ou venha a haver boas oportunidades para tal 

é um potencial empreendedor.

Os resultados relativos aos 10 países considerados estão ilustrados na Figura 30.

Figura 30: Potencial empreendedor da população jovem
Fonte: Sondagem à População Adulta 2012

Como mostram os dados da Figura 30, o potencial empreendedor dos jovens angolanos (49%) não é elevado, pelo menos no 

contexto da África Subsariana, mas, por outro lado, com 35% de jovens envolvidos em negócios early-stage ou estabelecidos, 

Angola é dos países que melhor aproveita o seu potencial empreendedor jovem, havendo um lag de apenas 14 pontos 

percentuais. Melhor que Angola só Gana e África do Sul com lags de 10 e 12 pontos percentuais, respectivamente. Por 

outro lado, a Namíbia, embora tenha um elevado potencial empreendedor jovem, não regista níveis de aproveitamento 

consideráveis (lag de 55%), como mostrado na Figura 31.
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Figura 31: Lag entre potencial empreendedor e actividade empreendedora real
Fonte: Sondagem à População Adulta 2012

Finalmente, o GEM Angola procurou investigar que tipo de correlação existe entre a TEA Jovem motivada pela necessidade 

e o nível de desemprego jovem em cada país. Como já referido, o empreendedorismo por necessidade está frequentemente 

ligado à impossibilidade de encontrar emprego dependente, pelo que seria de esperar que esta correlação fosse positiva.

Figura 32: Correlação entre a taxa de desemprego jovem e a TEA Jovem de necessidade nos países da África Subsariana
Fonte: Sondagem à População Adulta 2012
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O gráfico da Figura 32 mostra claramente que, ao contrário do esperado, a correlação entre o desemprego jovem e a Taxa 

TEA Jovem de necessidade é negativa. Não deixa de ser um resultado algo surpreendente, até porque, dos países analisados, 

apenas a África do Sul contempla no seu sistema de segurança social a atribuição de um subsídio de desemprego.

A diferença entre os níveis de desemprego jovem e a Taxa TEA Jovem de necessidade é ilustrada no gráfico da Figura 33.

Figura 33: Comparação entre a taxa de desemprego jovem e a TEA Jovem de necessidade nos países da África Subsariana
Fonte: Sondagem à População Adulta 2012

Como observado na Figura 33, Angola possui das mais elevadas disparidades entre desemprego jovem e Taxa TEA Jovem 

motivada por necessidade, embora se encontre ainda a alguma distância da Namíbia que, à semelhança do que ocorre com 

o não-aproveitamento do seu potencial empreendedor, aparenta níveis de empreendedorismo jovem inferiores ao que 

algumas das suas condições socioeconómicas deixariam antever.

4.2. SONDAGEM AOS ESPECIALISTAS NACIONAIS

Para além das nove CEE, os especialistas nacionais angolanos foram questionados sobre dois assuntos directamente 

relacionados com o empreendedorismo jovem no País: por um lado, a relação entre os jovens até aos 20 anos e a actividade 

empreendedora e, por outro, a relação entre os jovens adultos (21 a 34 anos) e a actividade empreendedora.

Os resultados desta consulta encontram-se indicados abaixo.

4.2.1. Empreendedorismo e Jovens

No âmbito deste tema, os especialistas angolanos foram questionados sobre diversas variáveis da vida dos jovens entre os 

14 e os 20 anos com capacidade para moldarem e influenciarem a atitude destes face à actividade empreendedora e à vida 

activa em geral.

Os resultados estão expressos na Figura 34.
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Figura 34: Empreendedorismo e jovens
Fonte: Sondagem a Especialistas 2012

Tendo em conta os dados da Figura 34, conclui-se que os especialistas angolanos não avaliam de forma particularmente 

positiva vários factores com impacto na vida dos jovens entre os 14 e os 20 anos ao nível da sua entrada na vida activa e da 

sua possível propensão para empreender.

Assim, os peritos nacionais têm opiniões mais desfavoráveis que os seus congéneres nas restantes economias da África 

Subsariana, bem como na média dos três tipos de economias consideradas, em relação: à facilidade de acesso dos jovens 

à educação; à situação de os jovens se verem obrigados a procurarem trabalho; ao facto de ser a necessidade a principal 

força por detrás da actividade empreendedora; à necessidade de os jovens contribuírem para o orçamento familiar; e ao 

facto de os jovens que trabalham por conta própria se verem obrigados a desenvolver o seu negócio através da sua própria 

experiência e relacionamentos.

Por outro lado, são um pouco mais optimistas em relação às oportunidades de criação de microempresas em Angola e em 

relação à ajuda do governo.

 

4.2.2. Empreendedorismo e Jovens Adultos

Os especialistas angolanos foram questionados também sobre diversas variáveis da vida dos jovens adultos, portanto de 

natureza diferente das anteriores, também com capacidade para influenciarem a sua atitude face às actividade empreendedora 

e vida activa em geral.
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Os resultados estão expressos na Figura 35.
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Figura 35: Empreendedorismo e jovens adultos
Fonte: Sondagem a Especialistas 2012

Neste caso, as opiniões dos especialistas angolanos continuam a ser algo desfavoráveis, deixando transparecer que existem 

vários factores em Angola que penalizam a vida dos jovens adultos no âmbito da actividade empreendedora e da própria 

participação na vida activa. Ainda assim, os especialistas angolanos estão mais alinhados com os seus congéneres nas 

restantes economias (incluindo as da África Subsariana) relativamente à relação entre jovens adultos e empreendedorismo 

do que estavam no caso anterior.

Factores avaliados menos positivamente foram a inexistência de um sistema de incubadoras de empresas e a disponibilidade 

de financiamento privado. Por outro lado, a vontade de os jovens adultos angolanos permanecerem no seu País, a 

disponibilidade de microcréditos e o envolvimento dos jovens adultos no empreendedorismo foram vistos de forma mais 

positiva.
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