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GEM Angola 2013 – Instituições parceiras 

 

O projecto GEM Angola 2013 resulta do trabalho de uma parceria que integra especialistas em 

empreendedorismo em Angola. 

 

 

O Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC) da 
Universidade Católica de Angola (UCAN) foi criado em 2002, com 
a missão de fomentar a investigação científica numa perspectiva 
aplicada e sistémica em Angola (em áreas como a economia, o 
ambiente, a energia, as ciências sociais, a história, a cultura e os 
direitos humanos), bem como de aumentar a capacidade de 
investigação dos seus membros investigadores e do corpo 
docente da UCAN. 
 
Para o efeito, o CEIC desenvolve diversas actividades, através das 
quais procura estreitar a sua relação com a sociedade civil e 
conta com uma rede internacional de que fazem parte outros 
Centros de Investigação de elevada reputação. Entre as 
actividades desenvolvidas pelo CEIC destacam-se a execução de 
projectos de pesquisa científica, a organização de conferências, 
de debates e de workshops e a disponibilização de serviços de 
consultoria. 
 
Os membros do CEIC incluem docentes da UCAN, assim como 
docentes e investigadores de instituições académicas e de 
investigação, nacionais e estrangeiros, com elevada preparação e 
com trabalho relevante sobre a realidade africana, em geral, e 
angolana, em particular. 
 
A estrutura do CEIC integra 8 núcleos de pesquisa, 
designadamente: o Núcleo da Macroeconomia; o Núcleo de 
Estudos Básicos sobre o Sector Privado; o Núcleo de Estudos 
sobre a Pobreza; o Núcleo de História e Cultura; o Núcleo do 
Ambiente e Recursos Naturais; o Núcleo da Economia da Energia; 
o Núcleo das Conferências e Palestras; e o Núcleo da Revista 
Académica da UCAN. A esta estrutura de investigação está 
também associado o Núcleo Administrativo e de Contabilidade e 
o Observatório das Relações Angola-China. 
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A Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) é uma consultora centrada na 
Gestão do Conhecimento, que tem como missão a gestão de projectos que 
fomentem a inovação e promovam a internacionalização, recorrendo, 
sempre que conveniente, à criação de parcerias estratégicas.  
 
Desde a sua criação, em 1997, a SPI estabeleceu-se como parte integrante 
de redes nacionais e internacionais na área da inovação, tendo-se 
rapidamente tornado um promotor privilegiado de ligações entre 
empresas, instituições do sistema científico e tecnológico, organizações 
nacionais públicas e privadas e instituições internacionais. 
 
Contando com uma equipa de mais de 60 colaboradores permanentes, a 
SPI deu início ao seu processo de internacionalização em 1999. 
Actualmente, para além dos escritórios em Portugal (Porto, Lisboa, 
Coimbra), a SPI está presente na China (Pequim e Macau), em Espanha 
(Santiago de Compostela e Madrid), nos Estados Unidos da América 
(Califórnia e Washington D.C.) e em Angola (Luanda), encontrando-se 
também directamente representada em Bruxelas, através da rede EBN 
(European Business 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 conhecimento e em vários 
pontos do globo. No âmbito do projecto GEM, em particular, a SPI 
coordenou a realização do estudo em Angola, nos anos de 2008, 2010 e 
2012, e em Portugal, nos anos 2001, 2004, 2007, 2010, 2011 e 2012. 
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O Banco de Fomento Angola (BFA) foi criado em 1990 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, 
sendo o segundo maior banco privado de Angola e 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 
151 Agências e Postos, 16 Centros de Empresas e 8 Centros de 
Investimento.  
 
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. 
 
 
O Centro de Investigação para o Desenvolvimento Internacional (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. 
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Sumário executivo 

 

O empreendedorismo é um fenómeno social amplo que 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, bem como para a criação de emprego, o empreendedorismo 

encontra-se hoje no centro da política económica e industrial de Angola. 

Apesar do crescimento recente de subsectores não-petrolíferos, o crescimento económico em 

Angola encontra-se ainda fortemente dependente de receitas petrolíferas, um sector de actividade 

de capital intensivo e com um contributo reduzido em termos do volume de emprego criado no país. 

Com efeito, o desemprego no país é elevado, com uma taxa estimada de 25% em 2013, e atinge, 

sobretudo, o segmento da população jovem, predominante no quadro do perfil demográfico de 

Angola. 

O reconhecimento e tomada de consciência pública dos perigos que este disfuncionamento pode 

representar para a sociedade originaram uma crescente atenção por parte do poder político 

angolano. Os principais esforços envidados e projectados para a criação de emprego no país passam 

pelo estímulo ao empreendedorismo e à criação de micro, pequenas e médias empresas, capazes de 

assegurar o auto-emprego para quem as cria, e de gerar, em fases posteriores, postos de trabalho 

para a população em geral. 

Neste contexto de escassez de emprego ao nível do mercado de trabalho por conta de outrem, o 

governo angolano tem vindo a promover um conjunto variado de iniciativas (Balcão Único do 

Empreendedor, Programa Angola Investe, etc.) que pretendem apoiar e fomentar a empregabilidade 

por via do empreendedorismo, bem como estimular uma maior diversificação e dinamismo do 

tecido empresarial angolano.  

O GEM Angola 2013 permite acompanhar de perto a evolução da actividade empreendedora em 

Angola, bem como monitorizar de forma mais aturada as alterações no ecossistema empreendedor 

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

estudo independente, de âmbito mundial, sobre empreendedorismo, que visa avaliar as atitudes, a 

actividade e as aspirações empreendedoras nos diferentes países participantes, bem como 

determinar as condições que favorecem e obstaculizam as dinâmicas empreendedoras. Desta forma, 

o estudo GEM reassume 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 2013 utiliza a tipologia de desenvolvimento competitivo de Michael Porter, assumindo a 

existência de economias orientadas por factores de produção, orientadas para a eficiência e 

orientadas para a inovação. A presente edição do estudo GEM conta com a participação de 13 países 

inseridos nas economias orientadas por factores de produção, 31 países inseridos nas economias 

orientadas para a eficiência e 26 países inseridos nas economias orientadas para a inovação. Angola 



     
 
 

 
GEM ANGOLA 2013 – Estudo sobre o empreendedorismo 

9 
 

9 

insere-se nas economias orientadas por factores de produção, onde se enquadram os países nos 

quais o crescimento económico proporciona a migração de trabalho entre sectores (menor 

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

aumentando o empreendedorismo de subsistência em aglomerados regionais.  

A elaboração do relatório GEM Angola 2013 implicou a recolha de dados de três fontes principais: 

 Sondagem à População Adulta, junto de 2.146 indivíduos (com idades entre 18 e 64 anos), 

residentes em Angola, utilizando um questionário padronizado para todos os países participantes 

no GEM 2013. A sondagem foi realizada pela empresa SINFIC, durante o período compreendido 

entre Agosto e Outubro de 2013; 

 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 38 entrevistas a especialistas, 

utilizando um questionário padronizado para todos os países participantes no GEM 2013; 

 GEM 2013 Global Report.1 

As entrevistas realizadas a especialistas ligados ao empreendedorismo em Angola foram conduzidas 

com base em nove factores associados à actividade empreendedora. Estes factores, designados por 

condições estruturais para o 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 2013 permitem 

esboçar um retrato do empreendedorismo em Angola, tendo em conta quatro vertentes 

fundamentais de análise: 

 Atitudes e percepções da população angolana sobre o empreendedorismo; 

 Actividade empreendedora em Angola; 

 Aspirações empreendedoras da população angolana; 

 Condições estruturais para o empreendedorismo. 

                                                           
1
 Amorós, José Ernesto e Niels Bosma (2013): “Global Entrepreneurship Monitor 2013 Global Report”. 
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Adicionalmente, o GEM Angola 2013 desenvolve ainda uma análise específica sobre o segmento da 

população jovem empreendedora. Com base nas cincos vertentes designadas, são delineadas 

algumas recomendações para orientar a política de fomento do empreendedorismo no país. 

 

ATITUDES E PERCEPÇÕES DA POPULAÇÃO ANGOLANA SOBRE O EMPREENDEDORISMO 

Em termos das atitudes e percepções da população angolana sobre o empreendedorismo destacam-

se os seguintes resultados: 

 Em Angola, 56,3% da população adulta considera possuir as competências e/ou 

conhecimentos necessários para criar um negócio. Em relação ao ano precedente, verificou-

se uma quebra considerável, de 15,8 pontos percentuais, reflectindo um retraimento ao 

nível deste indicador específico de atitude empreendedora em Angola.  

 

 No que diz respeito às percepções pessoais sobre oportunidades para iniciar um negócio a 

um curto prazo, em 2013 os angolanos mantêm um optimismo elevado no que toca a esta 

dimensão. Com efeito, 56,7% dos adultos entre os 18 e os 64 anos consideram que essas 

oportunidades virão a surgir na sua área de residência. A convicção dos angolanos sobre 

este facto é superior à verificada nas economias orientadas para a eficiência e para a 

inovação, mas, ainda assim, ligeiramente inferior à média registada nas economias 

orientadas por factores de produção (cujo valor médio no ano de 2013 foi de 60,8%) e ao 

observado em Angola em 2012 (66,2%). 

 

 Cerca de 47,0% dos angolanos tem intenções de criar um negócio nos próximos 3 anos. Esta 

proporção decresceu de forma acentuada em relação a 2012 (cuja proporção foi de 71,0%). 

Ainda assim, encontra-se alinhada com a registada na média das economias orientadas por 

factores de produção (46,5%) e é significativamente superior à registada na média das 

economias orientadas para a eficiência e para a inovação (que, em 2013, registaram, 

respectivamente, os valores médios de 28,3% e 14,4%). 

 

 Uma proporção de 42,1% dos angolanos declara que o medo de falhar o/a impediria de 

iniciar um negócio. Esta proporção aumentou em relação a 2012, ano em que era apenas de 

33,0%, e é superior à registada na média das economias orientadas por factores de 

produção (30,9%). 

 

 A imagem social do empreendedorismo em Angola é avaliada de forma muito positiva, 

tendo em conta que 66,8% dos angolanos consideram que iniciar uma empresa é uma opção 

de carreira profissional atractiva e que 72,6% consideram que os empreendedores de 

sucesso têm um elevado estatuto e respeito social.  
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ACTIVIDADE EMPREENDEDORA EM ANGOLA  

No que concerne ao nível e características da actividade empreendedora efectiva em Angola no ano 

de 2013, os principais resultados a destacar são: 

 O principal índice do GEM designa-se por Taxa de Actividade Empreendedora Early-Stage 

Total (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). Em 

2013, Angola registou uma Taxa TEA de 22,2%, o que significa que existem cerca de 22 

empreendedores early-stage, por cada 100 indivíduos em idade adulta. A Taxa TEA de 

Angola, em 2013, é a 11ª mais elevada do Universo GEM 2013 e a 6ª mais alta das 

economias orientadas por factores de produção, tendo descido 10,2 pontos percentuais 

relativamente ao valor registado em 2012 (32,4%). 

 

 O sector onde se concentra a maior proporção da actividade empreendedora early-stage 

angolana é o sector orientado para o consumidor (81,2%), que inclui todos os negócios 

direccionados para o consumidor final, como o retalhista, a restauração, o alojamento, a 

saúde, educação e lazer, entre outros. Seguem-se o sector da transformação (11,6%), o 

sector orientado para o cliente organizacional (6,2%) e, por último, o sector extractivo, com 

apenas 1% de incidência de actividade empreendedora early-stage. O perfil sectorial da 

actividade empreendedora angolana não registou alterações significativas face ao ano de 

2012. 

 

 No ano de 2013, a oportunidade (versus necessidade) continua a representar a principal 

motivação para a actividade empreendedora angolana. Com efeito, 41,5% dos 

empreendedores early-stage criaram um negócio motivados pela oportunidade. Para 32,4% 

dos empreendedores early-stage a criação de negócios resultou da necessidade e para 

26,1% de uma combinação de motivações.. A percentagem de empreendedores que 

iniciaram um negócio motivados pela oportunidade continua a aumentar (cerca de 2 ponto 

percentuais em relação ao ano de 2012). Aumentou, simultaneamente, a percentagem de 

empreendedores que iniciaram um negócio motivados pela necessidade (4,7 pontos 

percentuais) e diminuiu a percentagem de empreendedores que alega uma mistura de 

motivos (7 pontos percentuais).  

 

 No que diz respeito ao género dos empreendedores angolanos, a proporção de 

empreendedores early-stage do sexo masculino corresponde a 24,3% da população adulta 

masculina e a proporção de empreendedores early-stage do sexo feminino a 20,4% da 

população adulta feminina. Comparativamente ao ano de 2012, as taxas desceram em 

ambos os géneros de forma equitativa (10,1 pontos percentuais no sexo masculino e 10,2 

pontos percentuais no sexo feminino). Ainda assim, e à imagem do que sucede nas restantes 
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economias da África Subsariana, a paridade de género na actividade empreendedora em 

Angola é das mais elevadas do universo GEM 2013.  

 

 Contrariamente ao observado no ano de 2012, em que se registou uma concentração da 

actividade empreendedora na faixa etária dos 35 aos 44 anos, em 2013 verificou-se uma 

dispersão da incidência da actividade empreendedora por diferentes faixas etárias da 

população angolana. A faixa etária dos 25 aos 34 anos e, novamente, a dos 35 aos 44 anos 

são as mais empreendedoras no ano de 2013 (com, respectivamente, 26,4 % e 24,4% dos 

indivíduos nessas faixas envolvidos em actividade de criação de negócios nascentes ou 

novos negócios). 

 

 Em 2013, diminuiu a proporção de adultos angolanos que cessaram os seus negócios e cuja 

actividade não teve continuidade, passando de 13,1% em 2012 para 8,8%, em 2013. Esta 

proporção é inferior à média da taxa observada nas economias orientadas por factores de 

produção (9,2%), mas superior à registada nas economias orientadas para a eficiência (2,9%) 

e para a inovação (1,8%).  

 

 Em Angola, no ano de 2013, 38,1% dos empreendedores que cessaram o seu negócio 

apontaram como principal motivo razões de foro económico, isto é, 19,1% alegou que o 

negócio não era lucrativo e 19,0% apontou problemas em obter financiamento.  

 

ASPIRAÇÕES EMPREENDEDORAS 

No que toca a aspirações dos empreendedores angolanos em termos de perspectivas de criação de 

emprego, de inovação e de internacionalização dos seus negócios, os resultados foram os seguintes: 

 

 No que toca a aspirações de crescimento dos negócios em termos de postos de trabalho, 

5,2% dos empreendedores angolanos esperam criar 10 ou mais postos de trabalho nos 

próximos 5 anos. Estas perspectivas são mais conservadoras do que as verificadas na média 

das economias orientadas por factores de produção (9,4%).  

 

 Em termos de orientação para a inovação, quase 56% dos empreendedores angolanos 

consideram que os produtos ou serviços que disponibilizam são novos para todos ou alguns 

dos seus clientes. No entanto, consideram que existe uma concorrência forte no mercado, 

tendo em conta que uma proporção considerável de empreendedores angolanos, 72,4%, 

alega existirem muitos negócios a oferecerem o mesmo produto/serviço. Esta proporção de 

empreendedores aumentou consideravelmente em relação a 2012 (9,6 pontos percentuais). 

 

 A actividade empreendedora angolana revela um grau débil de orientação para a 

internacionalização. A proporção de empreendedores angolanos com nenhum cliente fora 

do país é de 48,6%, sendo, no entanto, inferior à média das economias orientadas por 

factores de produção (68,1%). Ainda assim, 28,1% dos empreendedores angolanos afirma 
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ter pelo menos 25% de clientes fora do país, valor, neste caso, superior à média das 

economias orientadas por factores de produção (22,8%). 

 

CONDIÇÕES ESTRUTURAIS PARA O EMPREENDEDORISMO EM ANGOLA  

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

avaliação das condições estruturais para o empreendedorismo em Angola e a avaliação da atitude 

empreendedora no País. 

A avaliação das condições estruturais para o 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 piorou de 2012 para 2013. Em termos 

de classificações médias, as condições estruturais Apoio financeiro, Programas 

governamentais, Educação e formação e Infra-estrutura de comércio e serviços, Abertura do 

mercado, Normas sociais e culturais apresentam apreciações menos favoráveis do que no 

ano de 2012. Ainda assim, registaram-se melhorias ao nível das condições Políticas 

governamentais e Transferência de I&D. A condição Infra-estruturas físicas não sofreu 

alterações significativas.  

 À imagem do observado no ano passado, a condição estrutural Normas culturais e sociais foi 

a que obteve uma apreciação mais positiva por parte dos especialistas angolanos, que 

consideram que a cultura do país estimula a actividade empreendedora, destacando o 

estímulo da autonomia e iniciativa individual e da tomada de risco, 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); e a disponibilidade de serviços e consultores no país para apoiar 

as empresas recentes (na condição estrutural Infra-estrutura de comércio e serviços). 

 As condições estruturais Educação e formação e Transferência de I&D foram as que 

registaram resultados menos favoráveis, na Sondagem a Especialistas, obtendo uma 

classificação média de 1,9 (na escala de 1 a 5). No que diz respeito à condição estrutural 

Educação e formação, as apreciações mais negativas dos especialistas dirigem-se para os 

níveis iniciais de ensino (ensino básico e secundário), designadamente em termos da 

formação ministrada sobre princípios de economia de mercado e da centralidade 

insuficiente dada às temáticas do empreendedorismo e da criação de novas empresas. No 

que diz respeito à condição estrutural Transferência de I&D, os apoios disponíveis para 

engenheiros e cientistas no que respeita à comercialização das suas ideias através de novas 

                                                           
2
 Por “resultados gerais” entende-se a média dos resultados associados a cada um dos indicadores. 
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empresas, bem como a eficácia do apoio da base científica e tecnológica para a criação de 

novos negócios de cariz tecnológico, são apontados como os aspectos mais negativos; 

 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 acessibilidade e eficácia na assistência a 

quem procura os programas governamentais de apoio ao empreendedorismo (na condição 

estrutural Programas governamentais); as limitações de eficiência e aplicação da legislação 

anti-trust (na condição estrutural Abertura do mercado); e o custo e capacidade de 

financeira das empresas novas e das empresas em crescimento para acederem a infra-

estruturas de comunicação (na condição Infra-estruturas físicas).  

 

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 cinco anos. Contudo, os especialistas 

consideram que existem mais oportunidades do que indivíduos capazes de as aproveitar.  

 

 Os especialistas apresentam algumas reservas em relação à capacidade humana no país para 

criar e gerir novos negócios, em particular negócios com potencial de forte crescimento. 

Ainda assim, as apreciações dos especialistas nacionais em relação a este domínio evoluíram 

favoravelmente na transição de 2012 para 2013. Neste quadro, destacam, sobretudo, a 

capacidade dos angolanos em reagir rapidamente a novas oportunidades de negócio. 

 

 No país, a imagem social do empreendedor é globalmente positiva e prestigiada, sendo que 

o empreendedorismo é visto como uma carreira desejável e uma forma socialmente bem 

vista de acumular riqueza. Em comparação com o ano anterior, verificou-se contudo um 

ligeiro abrandamento de posições favoráveis em relação aos empreendedores e ao 

empreendedorismo, em particular em relação à percepção da sociedade sobre o 

empreendedorismo e ao destaque oferecido pelos media nacionais. 

 

EMPREENDEDORISMO JOVEM EM ANGOLA 

 

A análise realizada ao segmento da população jovem permitiu conhecer melhor as atitudes, 

percepções e intenções dos jovens angolanos em relação ao empreendedorismo. Para além disso, 

permitiu desenvolver um retrato específico da actividade empreendedora jovem em Angola, 

tomando em consideração um conjunto de indicadores relevantes monitorizados no âmbito do 

estudo GEM. As principais conclusões desta análise encontram-se apresentadas de seguida. 
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ATITUDES E PERCEPÇÕES DOS JOVENS SOBRE O EMPREENDEDORISMO 

 Globalmente, existem em Angola mais jovens que acreditam que, num futuro próximo, existirão 

boas oportunidades para criar um negócio (59,2%) do que aqueles que crêem ter as capacidades 

necessárias para o fazer (55,9%). No que toca à percepção de oportunidades, os jovens do sexo 

masculino tendem a ser mais optimistas que os do sexo feminino, de uma forma que é 

estatisticamente significativa. 

 

 Tomando por referência o entendimento de “empreendedores potenciais” adoptado no estudo 

GEM – indivíduos que declaram, simultaneamente, ter competências necessárias para criar e 

gerir um negócio e acreditar que existem boas oportunidades para o concretizar a curto prazo – 

verifica-se que 47% dos jovens angolanos são empreendedores potenciais, sendo que essa 

proporção é maior entre os homens (49,1%) do que entre as mulheres (44,6%).  

 

 Tomando por referência, desta senda, o entendimento de “empreendedores intencionais” 

adoptado no estudo GEM – indivíduos que declaram ter intenções de criar um negócio nos três 

anos seguintes à realização da sondagem – verifica-se que aproximadamente metade dos jovens 

angolanos (48,3%) declara ter intenções de iniciar um novo negócio entre 2013 e 2016. A 

percentagem de jovens do sexo masculino que declara essa intenção é ligeiramente superior à 

de jovens do sexo feminino (49,5% vs. 47,2%), mas não existe uma dependência 

estatisticamente significativa entre género e intenções empreendedoras. 

 Relativamente ao receio de falhar, 43,3% dos jovens angolanos consideram que o receio de 

insucesso constitui um factor inibidor da iniciativa empresarial. Os resultados revelam ainda que 

a proporção de mulheres que declara que o receio de falhar as impediria de iniciar um negócio é 

maior que a de homens (45,8% vs. 40,9%), no entanto, não existe uma relação de dependência 

estatística significativa entre género e o receio de falhar. 

 Relativamente às percepções dos jovens angolanos sobre a imagem social dos empreendedores 

e do empreendedorismo na sociedade, a maioria dos jovens de ambos os sexos acredita que o 

empreendedorismo é encarado como uma opção de carreira desejável pela sociedade (71,1%) e 

que os empreendedores gozam de um estatuto social elevado (76,6%). Novamente, os jovens do 

sexo masculino são aqueles que respondem mais positivamente a estes indicadores. Contudo, e 

mais uma vez, conclui-se que não existe qualquer tipo de dependência estatisticamente 

significativa entre género e percepções. 

 

ACTIVIDADE EMPREENDEDORA JOVEM EM ANGOLA 

 A taxa TEA Jovem em Angola atinge, em 2013, os 22,5%, o que significa que existem entre 22 

e 23  empreendedores early-stage (indivíduos envolvidos em start-ups ou na gestão de 

novos negócios), por cada 100 indivíduos em idade jovem. Verifica-se ainda que existe uma 

paridade de género no que toca à actividade empreendedora early-stage, com proporções 

relativamente idênticas de homens e mulheres envolvidos na criação e gestão de negócios 

nascentes e novos, 22,7% e 22,3% respectivamente. Novamente, não se verifica qualquer 
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dependência estatística entre género e actividade empreendedora early-stage no seio da 

população jovem de Angola. 

 

 Existe uma maior incidência de actividade empreendedora entre os jovens adultos 

angolanos (ou seja, com idade entre os 25 e os 34 anos), sendo a taxa TEA de 28,6% neste 

segmento etário jovem específico. Por outro lado, a taxa TEA para os jovens com idades 

compreendidas entre os 18 e os 24 anos apresenta um valor de apenas 17,2%. A relação de 

dependência entre faixas etárias e taxa TEA é estatisticamente significativa, concluindo-se 

que os jovens angolanos mais velhos são mais propensos a enveredar pela actividade 

empreendedora que os mais novos. 

 

 A larga maioria dos jovens angolanos (80,1% dos homens e 77,8% das mulheres) possui 

qualificações educacionais entre o ensino básico e o ensino secundário. É especialmente 

relevante notar que se detectou uma significância estatística na dependência entre género e 

qualificações, sendo que os jovens do sexo masculino são mais propensos a atingirem níveis 

educacionais superiores. 

 

 A maioria dos jovens empreendedores angolanos completou entre o nível de ensino básico 

(até ao 9º ano) (34,3%) e o nível de ensino secundário (até ao 12º ano) (40,7%). Em 2013, os 

jovens empreendedores angolanos do sexo masculino detêm níveis educacionais superiores 

aos das jovens empreendedoras. Contudo, não existindo uma dependência significativa 

entre educação e actividade empreendedora, não se pode concluir categoricamente que um 

jovem empreendedor possua tendencialmente qualificações académicas superiores a uma 

jovem empreendedora. 

 

 No que toca a dinâmicas de cessação de negócios entre a população jovem angolana, 20,3% 

dos jovens angolanos cessaram a actividade empreendedora nos 12 meses anteriores à 

sondagem, sendo que, na maioria dos casos, o negócio continuou em actividade (12,5%). Em 

2013, a cessação de negócios por parte das jovens empreendedoras resultou numa maior 

proporção de negócios continuados que no caso dos jovens empreendedores, ao passo que 

o contrário se verifica para negócios não continuados. Ainda assim, nenhuma dependência 

estatística entre género e descontinuação de negócios foi detectada. 

 

 No que toca às principais razões para cessação de negócios, nomeadamente a ausência de 

lucro ou a dificuldade em obter financiamento, um maior número de cessações de 

actividade empreendedora por parte de homens deveu-se à falta de lucros do negócio 

(25,2%), ao passo que a dificuldade em obter financiamento foi o mais importante motivo 

identificado pelas mulheres (20,6%). Este último dado é relativamente interessante, uma vez 

que a dificuldade das empreendedoras obterem financiamento junto do sector financeiro 

formal é reconhecida na maioria das economias menos avançadas. Frequentemente, o facto 

de as mulheres não terem bens em seu nome e de não poderem apresentar garantias aos 

bancos coloca-as numa situação de inelegibilidade para serem beneficiárias de empréstimos 

bancários. No entanto, o facto de não ter sido encontrada significância estatística na 
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dependência entre género e motivos para cessação da actividade empreendedora limita as 

conclusões que se podem tirar a este respeito. 

ASPIRAÇÕES EMPREENDEDORAS DOS JOVENS 

 As aspirações de crescimento dos jovens empreendedores angolanos são globalmente 

positivas. Com efeito, a maioria espera vir a criar entre um e cinco postos de trabalho nos 

seus negócios nos próximos 5 anos (63,3%). Simultaneamente, apenas 2,0% não tem 

perspectivas de criar postos de trabalho no médio prazo e mais de 35% estima criar 6 ou 

mais postos de trabalho. No que diz respeito a divisão de género, em 2013, as jovens 

empreendedoras revelam-se mais positivas, sobretudo no que diz respeito a perspectivas de 

criação de maior número de postos de trabalho (faixa de 6 a 19 postos de trabalho e faixa 

mais de 20 postos de trabalho). Ainda assim, não existe dependência estatística entre 

género e expectativas de criação de postos de emprego. 

 

 Em termos de aspirações de internacionalização, os resultados não são tão positivos. Quase 

metade dos jovens empreendedores angolanos não tem clientes fora do país (48,3%), um 

cenário que, de resto, não é muito dissonante do observado na generalidade da população 

adulta (48,6%). Ainda assim, são os jovens empreendedores que apresentam níveis mais 

elevados de internacionalização (proporções de clientes no estrangeiro superiores a 25%). 

No que diz respeito à divisão de género, os maiores níveis de internacionalização, em 2013, 

eram atingidos por empreendedoras. No entanto, mais uma vez, não se verificou a 

existência de uma relação de dependência estatística entre género e níveis de 

internacionalização da actividade empreendedora jovem. 

 

AVALIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS NACIONAIS – EMPREENDEDORISMO JOVEM EM ANGOLA 

 Os especialistas angolanos avaliam de forma globalmente penalizadora as condições do país 

para facilitar a experiência empreendedora dos mais jovens, isto é, dos indivíduos com idade 

até 20 anos. Factores como o acesso à educação primária e secundária e a efectividade de 

programas governamentais são alvo de opiniões particularmente negativas, tendo inclusive 

piorado em relação ao ano de 2012. As opiniões dos especialistas angolanos são mais 

penalizadoras que as dos especialistas nos três tipos de economias considerados. 

 

 No que toca à avaliação da relação entre empreendedorismo e jovens adultos (isto é, dos 

indivíduos com idade entre os 21 e os 34 anos), as opiniões dos especialistas angolanos são 

igualmente penalizadoras, tendo piorado em relação a 2012 e sendo mais penalizadoras que 

as dos seus congéneres nos três tipos de economia. Os aspectos que foram avaliados de 

forma mais negativa dizem respeito, por um lado, às situações de conflito que continuam, na 

opinião dos especialistas angolanos, a constituir um factor dificultador da actividade 

empreendedora, bem como a inexistência de um sistema de incubadoras de empresas a que 

os jovens adultos possam aceder. As opiniões sobre apoio financeiro a jovens adultos 

também se deterioraram com os mecanismos de microcrédito a serem avaliados de forma 
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mais negativa do que em 2012 e com os restantes financiadores formais também a não 

verem a sua avaliação melhorada. 

 

RECOMENDAÇÕES SOBRE POLÍTICAS DE FOMENTO DO EMPREENDEDORISMO EM ANGOLA 

Sendo esta a quarta iteração do GEM Angola, que marca também o quinto aniversário da realização 

do estudo no País, os resultados da análise dos dados recolhidos resultam, pela primeira vez, num 

conjunto de recomendações para fomento e melhoria da política empreendedora em Angola. Estas 

recomendações têm como alvo prioritário as instituições e agências dos órgãos de soberania política 

em Angola, embora a sua implementação possa vir a afectar vários actores do sector privado e da 

sociedade civil, em geral. 

Procura-se que as recomendações tenham um carácter pragmático que possam levar a medidas 

facilmente implementáveis, embora tal nem sempre seja imediatamente possível, dadas as 

necessidades de reforma profunda e global em alguns sectores da realidade angolana. 

As recomendações estão associadas a três âmbitos principais: Financiamento de negócios, Políticas e 

programas governamentais, Educação e formação. 

Financiamento de negócios 

 É importante dar continuidade às iniciativas de apoio financeiro a empreendedores, 

como o Angola Investe, e possivelmente expandir essas mesmas iniciativas. Os 

mecanismos de empréstimos parcialmente garantidos pelo Estado diminuem o risco 

para o sistema financeiro e a bonificação de juros diminui o custo do serviço de dívida 

para o empreendedor, fomentado a criação de negócios. 

 É, no entanto, essencial monitorizar e avaliar o desempenho dessas mesmas iniciativas 

e programas, efectuando ajustes sempre que necessário. Lançar fundos para cima dos 

empreendedores e das entidades financeiras não resolve, por si só, o problema do 

financiamento de pequenos negócios em Angola. É necessário que os programas levem 

em linha de conta a preparação dos pequenos empresários para gerir dívida e negociar 

com as entidades bancárias e que estas últimas sejam encorajadas e incentivadas a 

apostar no pequeno empresariado. 

 Os tradicionais empréstimos bancários não são a única alternativa para apoio aos 

pequenos negócios. Deve ser incentivada a criação de outros mecanismos de 

investimento formais tais como os business angels e os fundos de capital de risco. Para 

o caso de pequenos negócios precários deve ser fortalecido o sistema de microcréditos. 

Também as grandes multinacionais domésticas e estrangeiras que operam em Angola 

devem ser incentivadas a criar mecanismos de apoio ao financiamento de pequenos 

negócios locais. 

 É importante melhorar, em toda a linha, a literacia financeira dos cidadãos angolanos, 

tanto empreendedores como não empreendedores, para que o terreno de jogo fique 

mais nivelado e não se verifique uma assimetria de informação e conhecimentos tão 

intensa no processo negocial. 
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Políticas e programas governamentais 

 É necessário desburocratizar a economia e todos os processos administrativos 

conducentes à criação e operação de um negócio. A continuada extensão da rede de 

Balcões Únicos do Empreendedor, bem como a implementação do Programa de Apoio 

aos Empreendedores, envolvendo a criação da “rede incubadora do Instituto Nacional 

de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (INAPEM) ”, previsto no Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND) de Angola 2013-2017, devem ser incentivadas, mas as 

alterações mais profundas deverão ser efectuadas a nível legislativo. 

 Deve ser incentivada e activamente procurada a formalização dos negócios. A 

formalização levará a que os negócios entrem no círculo de apoio público (BUE, Angola 

Investe) e passem a ter maiores condições de sobrevivência a longo prazo. 

 Deverá ser fomentada a criação de uma estrutura nacional de apoio técnico aos 

pequenos empresários, nomeadamente, a criação de uma rede nacional de incubadoras 

que podem ser geridos pelo Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias 

Empresas e/ou o fortalecimento da capacidade formadora e de prestação de serviços 

dos Balcões Únicos. Esta rede de apoio, prevista no PND 2013-2017, deverá ajudar os 

empreendedores ao longo de todo o ciclo de vida empresarial, desde a elaboração do 

plano de negócios e criação da empresa até à sua gestão corrente e relação com os 

bancos.  

Educação e formação 

 Deverá continuar o investimento na melhoria e reabilitação das infra-estruturas 

escolares e garantidas as melhores condições de aprendizagem aos alunos angolanos. 

 Deverão ser instituídas, em todos os níveis de educação, disciplinas específicas de 

empreendedorismo, nomeadamente com aulas dadas por empreendedores convidados 

com experiência real no mundo dos negócios. 

 Deverá ser incentivada a estruturação e entrada em funcionamento da “Escola do 

Empreendedor”, conforme o previsto no Plano Nacional de Desenvolvimento de Angola 

2013-2017, que deverá constituir-se como um espaço por excelência de fomento e 

ensino do empreendedorismo. 

 É preciso fomentar o acesso das raparigas à educação, em todos os níveis educativos, 

em igualdade de circunstâncias com os jovens do sexo masculino. 

 Deverá ser desenvolvido o ensino superior de base tecnológica de modo a criar 

condições para o aparecimento de um empreendedorismo mais qualificado e intensivo 

em conhecimento e, como tal, de maior potencial. 
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Executive summary 

 

Entrepreneurship is a broad social phenomenon which encompasses both the creation of new 

businesses and the development of new opportunities in existing organizations. Because it 

contributes to the creation of a dynamic business culture, in which firms seek to progress in the 

value chain in a global economic environment, as well as to job creation, entrepreneurship is at the 

center of Angola’s industrial and economic policy today. 

Despite the recent growth of sectors outside the oil industry, economic growth in Angola is still 

heavily dependent on revenue from oil, a capital intensive activity sector which contributes little to 

job creation. In fact, unemployment in Angola is high, at estimated rate of 25% in 2013, affecting 

mostly youth, a predominant segment in the country’s demographics. 

Public awareness and acknowledgement of the dangers this situation can represent for Angolan 

society have resulted in growing attention from political decision-makers in the country. The main 

efforts being conducted and foreseen towards job creation in Angola include stimulating 

entrepreneurship and the creation of micro, small and medium enterprises capable of ensuring self-

employment for their founders and generating new jobs for the general population in the long run. 

The Angolan government has been implementing a set of initiatives, such as the Entrepreneurs 

Single Counter (BUE) and the Angola Invest Program, aiming to support and foster entrepreneurship 

as well as to stimulate greater diversification and dynamics of the entrepreneurial fabric in the 

country. 

The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Angola 2013 allows for a close monitoring of 

entrepreneurial activity in Angola, particularly the changes that occur in the entrepreneurship 

ecosystem. GEM is the largest international study on entrepreneurship, aiming to evaluate 

entrepreneurial attitude, activity and aspirations in different countries as well as studying the 

conditions that favor and impair entrepreneurial dynamics. GEM has a special relevance in Angola 

given that it will produce information which will be used in formatting national entrepreneurship 

support policies at a time that is particularly important for the country. 

 

GEM 2013 uses the Michael Porter typology of phases of economic development, acknowledging the 

existence of factor-driven economies, efficiency-driven economies and innovation-driven 

economies. The GEM 2013 edition includes 13 factor-driven economies, 31 efficiency-driven 

economies and 26 innovation-driven economies. Angola is classified as a factor-driven economy. 

 

The development of the GEM Angola 2013 report included collecting information from three main 

sources: 

 The Adult Population Survey (APS) of 2.146 individuals (between 18 and 64 years of age), residing 

in Angola, using a standardized questionnaire for all participating countries. The survey was 

conducted between August and October 2013 by SINFIC; 
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 The National Expert Survey (NES) of specialists in entrepreneurship including leaders of the 

financial sector, government stakeholders, members of the education system and renowned 

entrepreneurs. The Survey involved 38 experts and used a standardized questionnaire for all 

participating countries; 

The GEM 2013 Global Report.3National expert interviews focused on the evaluation of nine factors 

connected to entrepreneurship. These are called the Entrepreneurship Framework Conditions and 

include: 

1. Entrepreneurial finance 

2. Government policy 

3. Government entrepreneurship programs 

4. Entrepreneurial education  

5. R&D transfer 

6. Commercial and legal infrastructure 

7. Entry regulation 

8. Physical infrastructure  

9. Cultural and social norms 

 

The main conclusions of the work developed under the GEM Angola 2013 project permit the 

assessment of entrepreneurial activity in the country whilst accounting for the following four 

fundamental perspectives: 

 Attitudes and perceptions about entrepreneurship; 

 Entrepreneurial activity; 

 Entrepreneurial aspirations; 

 Entrepreneurship Framework Conditions; 

 

In addition, the GEM Angola 2013 analysis has a special focus on youth entrepreneurship. 

 

Based on the results for the four above-mentioned perspectives and the assessment of youth 

entrepreneurship, policy recommendations have been developed to help guide entrepreneurship 

policy in the country. 

 

ENTREPRENEURIAL ATTITUDES AND PERCEPTIONS OF THE ANGOLAN POPULATION 

In terms of the Angolan population’s entrepreneurial attitudes and perceptions, the following results 

can be highlighted:  

                                                           
3
 Amorós, José Ernesto e Niels Bosma (2013): “Global Entrepreneurship Monitor 2013 Global Report”. 
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 In Angola, 56.3% of the adult population thinks they have the necessary skills and knowledge 

to start a business. However, this represents a 15.8 percentage point fall in relation to 2012. 

 Angolans are generally optimistic in regard to opportunities to start a business in the short 

term. 56.7% of adults believe such opportunities will exist within sixmonths in their area of 

residence. Angolans’ optimism in this regard is higher than that found in innovation- and 

efficiency-driven economies. However, it is lower than found in other factor-driven 

economies, and has decreased considerably from the 2012 figure of 66.2%; 

 47.0% of Angolans intend to create a business within the next three years. This percentage 

decreased considerably in comparison to 2012 (71%), although it is similar to the average of 

factor-driven economies (46.5%) and significantly higher than the figure in efficiency and 

innovation-driven economies (28.3% and 14.4% respectively); 

 42.1% of Angolans state that fear of failure would prevent them from starting their own 

business. This percentage increased from 2012 when it was only 33.0%. It is also higher than 

the average fear of failure in factor-driven economies of 30.9%; 

 The social image of entrepreneurs is considered positive in Angola. Almost two-thirds of 

Angolans consider that starting a business is a desirable career choice and 72.6% think 

entrepreneurs enjoy a high social status and respect. 

 

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN ANGOLA  

In relation to the level and characteristics of effective entrepreneurial activity in Angola, the main 

results are as follows: 

 GEM’s main index is the Total Early-Stage Entrepreneurship Activity (TEA) rate, which 

measures the proportion of adults between 18 and 64 involved in a nascent or new business 

(up to 36 months). In 2013, Angola presented a TEA rate of 22.2%, meaning that about 22 

adults out of 100 are involved in early-stage entrepreneurship. Angola’s TEA rate is the 11th 

highest in GEM 2013 and the 6th highest among factor-driven economies. However, it is 

lower than the 2012 value of 32.4%; 

 Most of the early-stage entrepreneurial activity is focused is the final consumer oriented 

sector (81.2% of entrepreneurial activity) which includes all business providing products or 

services to the final consumer such as retail, hospitality, foods service, etc. Industry is 

second with 11.6% and the services sector is third with 6.2%. The weight of the extractive 

sector is under 1%. There are no significant changes from 2012. 

 

 In 2013, opportunity (vs. necessity) is still the main motivation for Angolan entrepreneurs to 

start businesses. More than 41% of Angolans created a business driven by opportunity 

reasons, whereas 32.4% did it out of necessity and 26.1% had a mix of reasons. The 

proportion of entrepreneurs driven by opportunity increased (about 2 percentage points in 

relation to 2012) although the percentage of necessity-driven entrepreneurs has also 

increased. 
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 The proportion of early-stage male entrepreneurs corresponds to 24.3% of the adult male 

population and the proportion of early-stage female entrepreneurs corresponds to 20.4% of 

the adult female population. Compared to 2012, rates declined equally in both genders (10.1 

percentage points for male and 10.2 percentage points for females). Nevertheless, similar to 

other economies in Sub-Saharan Africa, gender parity in entrepreneurial activity in Angola is 

among the  highest in the GEM 2013. 

 

 In 2012 a concentration of entrepreneurial activity in the 35 to 44 age group was observed. 

On the contrary, in 2013 there was a dispersion of the incidence of entrepreneurial activity 

by different age groups of the Angolan population. The 25 to 34 age range and, again, the 35 

to 44 range are the most entrepreneurial in 2013 (with, respectively, 26.4% and 24.4% of 

individuals in these groups involved in nascent or new businesses). 

 

 

 In 2013, the proportion of Angolan adults who have ceased entrepreneurial activity and 

whose businesses have not continued decreased to 8.8% (from 13.1% in 2012). This is lower 

than the average rate observed in factor-driven economies (9.2%), but higher than the one 

found in efficiency-driven economies (2.9%) and innovation-driven economies (1.8%). 

 

 38.1% of entrepreneurs in Angola who have ceased business activity identify economic 

factors as the reason why they did so. A further 19.1% noted that their business was not 

profitable and 19.0% referred problems in obtaining financing. 

 

ENTREPRENEURIAL ASPIRATIONS 

The results of the assessment of Angolan entrepreneurial aspirations - in terms of job growth 

expectations, innovation and internationalization profiles of entrepreneurs – are as follows: 

 

 

 In relation to job growth expectations, only 5.2% of Angolan entrepreneurs intend to create 

10 or more jobs within the next five years. These expectations show limited growth 

aspirations and are more conservative than the average ffor factor-driven economies (in 

which 9.4% intend to create 10 or more jobs within the next five years). 

 

 In terms of orientation for innovation, almost 56% of Angolan early-stage entrepreneurs 

declare having a product or service that is a novelty (new) for all or some of their customers. 

Angolan entrepreneurs also consider that the market is very competitive, with 72.4% 

declaring many competing businesses offer the same product. This proportion has increased 

significantly comparing to 2012 (by about 10 percentage points). 

 

 Angolan entrepreneurial activity shows a weak international orientation.  The proportion of 

entrepreneurs with no customers living outside the country is 48.6%. This is lower than the 
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average level observed in factor-driven economies (68.1%). Nevertheless, it is important to 

note that 28.1% of Angolan entrepreneurs declare having at least 25% of their clients living 

outside of the country, which is above the average found in efficiency-driven economies 

(22.8%). 

CONDITIONS FOR ENTREPRENEURSHIP IN ANGOLA   

In relation to National Experts assessment (through the NES), the analysis was divided into two 

components – assessment of Entrepreneurial Framework Conditions (EFCs) in Angola and 

assessment of the entrepreneurial attitude in the country. 

The assessment of Entrepreneurial Framework Conditions reports to a set of 9 distinct factors, which 

were analysed according to a 5-points scale, from “Insufficient” to “Sufficient”. The global results4 

and main conclusions are presented below: 

 In general, the assessment of national experts was more negative in 2013 than in 2012. In terms 

of average ratings, the EFCs of Entrepreneurial finance, Government entrepreneurship 

programs, Entrepreneurship education, Commercial and legal infrastructure, Entry regulation, 

and Cultural and social norms obtained lower ratings than in the previous year. Nevertheless, 

there have been improvements concerning the experts’ judgments on Government policy and 

R&D transfer. The Physical infrastructure EFC did not change significantly. 

 

 In line with the results of 2012, the Cultural and social norms EFC was the one with the most 

positive assessment by the Angolan experts, who believe that the country's culture encourages 

entrepreneurial activity, emphasizing the autonomy and encouragement of individual initiative 

and of risk taking as more favorable aspects. 

 

 Other aspects highlighted by experts as incentives for entrepreneurial activity in the country 

were: the availability of financial resources – equity and debt – for new businesses (within EFC 

Entrepreneurial Finance), the priority given by central government to support for start-ups and 

growing businesses (within Government policy EFC), and the availability of services and 

consultants in the country to support the newer companies (within Commercial and legal 

infrastructure EFC). 

 

 Entrepreneurship education and R&D transfer were the lowest rated EFCs in the Angolan context. 

With regard to Entrepreneurship Education, the most negative assessments of experts were 

related to entrepreneurship education at basic levels (primary and secondary), particularly in 

terms of the focus given to the principles of market economy and to the importance given to 

creating and managing SME within the educational curricula. In relation to R&D Transfer, support 

available for engineers and scientists to commercialize their ideas through new businesses as well 

as the effectiveness of the support of the national scientific and technological basis for the 

creation of new technological businesses were rated as the most negative aspects. 

                                                           
4
 The "global results" refer to the average of the results associated to each indicator. 
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 Other aspects highlighted by experts as obstacles to entrepreneurial activity in Angola were: the 

lack of capital for Initial Public Offerings (within Entrepreneurial finance EFC); the difficulty of new 

and growing firms in obtaining most licenses within one week due to bureaucracy (within 

Government policy EFC); the effectiveness of the support given by government programs (within 

Government entrepreneurship programs EFC);  the limited efficiency and application of anti-trust 

laws (within Entry regulation EFC); and, finally, the cost and financial capacity of new and growing 

businesses to access infrastructure communication (within Physical infrastructure EFC). 

Concerning the national entrepreneurial attitude, according to the Angolan experts’ points of view, 

the main aspects to be highlighted are the following: 

 There are many good opportunities to create new businesses in Angola and these have 

increased considerably in the last five years. However, experts believe that these opportunities 

outnumber the individuals capable of seizing them. 

 

 Experts have some reservations about the human capacity in the country to create and manage 

new businesses, particularly businesses with strong growth potential. Nevertheless, the 

assessments of national experts regarding this dimension are better in 2013 than in 2012, 

highlighting the capacity of Angolans to respond rapidly to new business opportunities. 

 

 In Angola, there is a good social image of entrepreneurs, and entrepreneurship is seen as a 

desirable career choice and a socially well-regarded way to accumulate wealth. 

 

ANGOLAN YOUTH ENTREPRENEURSHIP 

 

GEM 2013 Angola developed an additional specific focus on youth entrepreneurship. The analysis of 

the youth population (young people between the ages of 18-34 years) allows a deep understanding 

of the attitudes, perceptions and intentions of Angolan youth towards entrepreneurship. 

Additionally, it enables the development of a specific portrait of young entrepreneurial activity in 

Angola, taking into account a range of relevant indicators monitored within the scope of the GEM 

study. The main conclusions of this youth-focused analysis are presented below. 

 

YOUTH ATTITUDES AND PERCEPTIONS TOWARDS ENTREPRENEURSHIP 

 

 Globally, there are more young people in Angola who believe that in the near future, there will 

be good opportunities to create a business (59.2%) than those who believe they have the 

necessary capabilities or skills to do so (55.9%). Young males tend to be more optimistic than 

females.. 
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 Considering the concept of “potential entrepreneurs” adopted in the GEM study – individuals 

who believe they possess the capability to start a business and see new business opportunities 

in the near future – it is found that 47% of young Angolans perceive themselves as potential 

entrepreneurs. This percentage is higher among young males (49.1%) than among young 

females (44.6%). 

 

 Taking as reference the concept of “intentional entrepreneurs” adopted in the GEM study – 

individuals who declare having intentions of creating a business within the three years following 

the survey – it is found that approximately half of young Angolans (48.3%) declare intentions of 

starting a new business between 2013 and 2016. The percentage of young males who declare 

such intentions is slightly higher than that of young females (49.5 vs. 47.2%), although there is 

no significant statistical gender difference. 

 

 Regarding fear of failure, 43.3% of young Angolans consider that this acts as an inhibitive factor 

to possible entrepreneurial initiatives. The percentage of women who declare fear of failure 

would prevent them from starting a business is higher than that of men (45.8% vs. 40.9%) 

although this difference is not statistically significant. 

 

 Regarding young Angolans’  perceptions about the social image of entrepreneurs and 

entrepreneurship in society, most young women and men believe that being an entrepreneur is 

seen as a desirable career choice (71.1%) and that successful entrepreneurs have a high social 

status (76.6%). Young males respond more positively to these indicators, although this 

difference is not statistically significant. 
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YOUTH ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN ANGOLA 

 

 In 2013, Angola presented a youth TEA rate of 22.5%, meaning that between 22 and 23 young 

individuals out of 100 are involved in early-stage entrepreneurship. In terms of gender, near 

parity is observed (22.7% of young males and 22.3% of young females are entrepreneurs). 

 

 There is a higher rate of entrepreneurial activity among Angolan young adults (i.e., with ages 

between 25 and 34), with a TEA rate of 28.6%, than for those aged between 18 and 2= (in wich 

the TEA is 17.2%).  The difference in the TEA for these two age groups is statistically significant. 

 

 The majority of Angolan young entrepreneurs have completed either basic (34.3% of them) or 

secondary (40.7% of them) education.. More young male entrepreneurs have basic and 

secondary education than young female entrepreneurs.  

 

 Regarding the dynamics of business cessation, around 20% of Angolan youth had ceased their 

entrepreneurial activities in the 12 months prior to the survey. However, in most cases, business 

activity continued (12.5%). The proportion of business continuity after cessation was greater 

among females than among males. Notwithstanding, no statistical difference between the 

genders in regard to business discontinuance was found. 

 

 Two of  the main reasons that explain why a business was ceased are the absence of profit and 

difficulties in obtaining funding. The majority of entrepreneurial activities among young men 

were ceased due to lack of profit (25.2%). As far as young women are concerned, obtaining 

funding was identified as the major difficulty (20.6%). It is interesting to note that young 

women’s difficulties in obtaining financing can be typical of many developing economies.. 

YOUTH ENTREPRENEURIAL ASPIRATIONS 

 The growth aspirations (job creation) of young Angolan entrepreneurs are generally positive. 

The majority of young Angolan entrepreneurs expect to create between 1 and 5 jobs in the next 

5 years (63.3%). Only 2.0% have no perspectives of creating jobs in the medium term while more 

than 35% estimate creating 6 or more jobs. Young female entrepreneurs revealed to be more 

generally positive, especially regarding their perspectives on creating a larger number of jobs 

(over 6 jobs), although the gender difference was not statistically significant. 

 In terms of aspirations of internationalization, the results are not as positive. Almost half of  

young Angolan entrepreneurs have no clients abroad (48.3%), a situation that is not very 

different from what was observed in the adult population (48.6%). Still, young entrepreneurs are 

more active internationally than adults in general (greater proportion of businesses with more 

than 25% of clients out of the country). Regarding gender division, the highest levels of 

internationalization, in 2013, were achieved by female entrepreneurs, although this was not a 

statistically different gender result. 
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NATIONAL EXPERTS ASSESSMENT:  ANGOLAN YOUTH ENTREPRENEURSHIP 

 The Angolan experts assess in a generally negative way the country’s conditions to facilitate 

youngsters’ (aged up to 20 years old) entrepreneurial experience. Factors such as access to 

primary and secondary education and the effectiveness of government entrepreneurship 

programs are viewed in a particularly negative light, which has indeed worsened when 

compared to 2012. 

 

 Concerning the evaluation of the relationship between entrepreneurship and young adults (i.e., 

individuals between 21 and 34 years old), the opinion of Angolan experts is also negative and 

has worsened when compared to 2012. Furthermore, in this specific topic, Angolan experts’ 

judgments tend to be less positive than their counterparts’ in the three types of economies. The 

aspects that were evaluated more negatively are related, on the one hand, to situations of 

conflict that continue to impair entrepreneurial activity and, on the other hand, to the absence 

of a system of business incubators that young adults may have access to. The opinions about 

financial support to young adults have also deteriorated: microcredit mechanisms were 

evaluated more negatively than in 2012 and the assessment of other formal lenders has not 

improved either. 

 

 

KEY RECOMMENDATIONS FOR ENTREPRENEURSHIP FOSTERING POLICIES IN ANGOLA 

A set of policy recommendations is provided. These recommendations focus on three specific areas: 

finance, government policies and programs, and education and training.  

Finance 

 It is important to continue the financial support initiatives focused on entrepreneurship, such as 

Angola Investe, and indeed expand those initiatives. Loan guarantees provided by the State can 

be used to reduce the risk incurred by financial institutions and subsidized loans decrease the 

cost of debt for small enterprises. 

 It is, however, essential to monitor and evaluate the performance of those initiatives and 

programs, making adjustments whenever necessary. Providing funds to entrepreneurs and 

financial entities for business creation, by itself, does not solve the problem of small business 

financing in Angola. It is necessary that programs take into consideration the readiness of small 

entrepreneurs to manage loans and negotiate with banks and that the latter are encouraged to 

invest in small businesses. 

 It should be noted that traditional bank loans are not the only alternative to support small 

businesses. There should be incentives for the creation of other formal investment mechanisms 

such as business angels and venture capital funds. For the case of small potentially precarious 

businesses, microcredit instruments should be strengthened. In addition, big multinational 

corporations operating in the country, both foreign and domestic, should be incentivized to 

create financial support mechanisms to small business financing.   
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It is also important to improve the financial literacy of Angolan citizens, (entrepreneurs and non-

entrepreneurs), to reduce knowledge asymmetry in the negotiation process. 

 

Government policies and programs 

 It is imperative to continue to reduce bureaucracy in all administrative procedures leading to the 

creation of a business. Continuing to extend the Entrepreneur Single Counter network as well as 

implementing the Entrepreneurship Support Program, included in the National Development 

Plan 2007-2013 should be top priorities.  

 The transition of businesses from the informal to the formal sector should be incentivized. 

Formalization will help create businesses that are eligible for State support and so develop 

improved survival prospects in the long term. 

 Efforts should be implemented to build a national technical support structure for small 

entrepreneurs. This could be the creation of a national network of business incubators managed 

by INAPEM and the strengthening of competences of the Entrepreneur Single Counters. This 

support network is included in the 2007-2013 Development Plan and should assist 

entrepreneurs throughout the business lifecycle from the elaboration of the business plan to 

negotiating with banks. 

 

Education and training 

 Specific courses in entrepreneurship could be further created at all education levels, with 

occasional classes being facilitated by invited entrepreneurs with real experience in the business 

world. The “Entrepreneur School” project, included in the 2007-2013 Development Plan should 

be implemented and the resulting space would become a beacon in the fostering and teaching 

of entrepreneurship. 

 It is crucial to foster girls’ access to education to all education levels, particularly the higher 

levels, in equal circumstances to boys. 

 Efforts should be conducted to develop technology-based higher education so as to create 

conditions for the emergence of a more qualified and knowledge-intensive entrepreneurship 

and higher potential businesses.  
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1. Introdução e enquadramento 

 

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

independente, de âmbito mundial, sobre empreendedorismo, que visa avaliar a actividade 

empreendedora, as atitudes e aspirações empreendedoras, bem como determinar as condições que 

favorecem, ou pelo contrário, obstaculizam as dinâmicas de empreendedorismo os diferentes países 

participantes. 

 

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. 

 O projecto GEM Angola constitui ainda um exercício de benchmarking de carácter internacional, 

que permite comparar o nível de empreendedorismo em Angola com o de diferentes tipos de 

economia (com características e níveis de desenvolvimento diferentes). 

A mais recente edição do estudo GEM conta com a participação de 70 países, incluindo, pela quarta 

vez, Angola. 

 

Breve caracterização do contexto socioeconómico de Angola 

 

Angola é hoje uma economia em rápido crescimento e em recuperação de uma guerra civil que 

durou cerca de 30 anos. Este crescimento encontra-se, sobretudo, ancorado à indústria do petróleo 

e de extracção de diamantes. O peso esmagador e dependência da economia angolana da indústria 

extractiva de petróleo são visíveis no contributo que representa para o PIB nacional, que atinge os 

85%. A indústria extractiva de diamantes representa, por sua vez, 5% do PIB do país.5 Embora o 

perfil da economia angolana seja praticamente monolítico em termos de sectores de actividade, nos 

últimos anos, fruto do crescimento registado, tem-se assistido ao surgimento de novas 

oportunidades empresariais em subsectores não-petrolíferos, designadamente na agricultura, na 

pesca, na construção e na banca. 

Com efeito, a diversificação do tecido económico-empresarial angolano representa um desafio 

central para um crescimento económico mais sustentável e, sobretudo, para um desenvolvimento 

social responsável.  

Apesar do crescimento recente de subsectores não-petrolíferos, o crescimento económico em 

Angola encontra-se fortemente dependente das receitas petrolíferas, um sector de capital intensivo 

                                                           
5
 CIA, The World Factbook. 
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e que emprega menos de 1% da força de trabalho total.6 Ou seja, o contributo efectivo para a tão 

necessária criação de emprego no país é, com efeito, muito reduzido por esta via.  

O desemprego em Angola é elevado, com uma taxa estimada de 25% em 2013, sendo que muitos 

trabalhadores laboram na agricultura ou na economia informal. Os dados sobre desemprego jovem 

são imprecisos, mas estima-se que ronde os 44%.7 O Recenseamento Geral da População e 

Habitação de Angola, o primeiro dos últimos 40 anos, previsto para Maio de 2014, permitirá 

auscultar esta realidade com o rigor desejado. 

Para melhor se compreender a premência do desígnio de diversificação dos sectores de actividade 

económica e de desenvolvimento do empreendedorismo ao nível da micro, pequena e média 

empresarialidade em Angola, importa atentar ao perfil demográfico do país. 

Conforme é possível observar na Figura 1, o perfil demográfico de Angola revela uma população 

predominantemente jovem, com um pirâmide etária clássica, isto é, larga na base e reduzida no 

topo. No decorrer das últimas quatro décadas, o país registou um crescimento populacional intenso, 

explicado pelo aumento da natalidade, diminuição da mortalidade infantil e uma maior esperança 

de vida à nascença, sobretudo nas crescentes áreas urbanas.  

Figura 1: Pirâmide demográfica em Angola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Central Intelligence Agency (CIA), TheWorld Factbook 

 

Uma consequência importante destas dinâmicas demográficas foi o considerável rejuvenescimento 

da população, onde 63,7% encontra-se situada no escalão etário dos 0 aos 24 anos. De acordo com o 

World Factbook, a idade mediana da população angolana não chega aos 18 anos e a população entre 

os 15 e os 24 anos representa 20,5% do total. 

                                                           
6
 InfoEuropa, Eurocid, Angola – Perspectivas Económicas em África 2012, African Economic Outlook. 

7
 GEM Angola 2012. Estudo sobre o empreendedorismo. 
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Neste quadro, o grande segmento de jovens sem ocupação remunerada pode constituir-se como 

uma séria ameaça ao futuro desenvolvimento do país. 

O reconhecimento e tomada de consciência pública dos perigos que este disfuncionamento pode 

representar para a sociedade originaram uma crescente atenção por parte do poder político 

angolano. Os principais esforços envidados e projectados para a criação de emprego no país passam 

pelo estímulo ao empreendedorismo e à criação de micro, pequenas e médias empresas, capazes de 

assegurar o auto-emprego para quem as cria, e de gerar, em fases posteriores, postos de trabalho 

para a população em geral. 

Neste contexto de escassez de emprego ao nível do mercado de trabalho por conta de outrem, o 

governo central promoveu um conjunto de iniciativas que pretendem apoiar e fomentar a 

empregabilidade por via do empreendedorismo.  

O Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) 2013-2017 do governo de Angola, um instrumento 

político pioneiro no quadro da estratégia de desenvolvimento e de planeamento do país, consagra 

uma das suas políticas nacionais precisamente à “Promoção do Empreendedorismo e do 

Desenvolvimento do Sector Privado Nacional”. Esta política nacional representa um grande avanço 

no panorama de estratégia política de Angola e um reconhecimento político da importância do 

empreendedorismo para o crescimento e futuro do país. 

  

De acordo com PND, esta política pretende promover e apoiar o empreendedorismo nacional de 

diferentes formas, apresentando como prioridades de intervenção: (i) Apoiar o empreendedorismo 

e a formalização de actividades económicas; (ii) Promover alternativas de financiamento viáveis; (iii) 

Apoiar as actividades económicas nacionais emergentes; (iv) Apoiar as actividades económicas 

nacionais estabelecidas; (v) Dotar o Instituto de Fomento Empresarial de capacidade técnica e 

institucional para cumprir com eficiência suas funções de fomento empresarial; (vi) Concluir a 

Estratégia do Estado de financiamento à economia real; (vii) Operacionalizar o Programa “Angola 

Investe” em todas as suas vertentes de intervenção e dotá-lo atempadamente dos recursos 

financeiros. 

 

Para a prossecução destes objectivos está prevista a implementação de um conjunto de medidas, 

designadamente: (i) Implementar um Programa de Apoio aos Empreendedores, envolvendo a 

criação da “rede incubadora do Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas 

(INAPEM)”, bem como a expansão do Balcão Único do Empreendedor a todo o território; (ii) 

Estruturar e apoiar a entrada em funcionamento da Escola do Empreendedor; (iii) Melhorar as 

condições de produtividade e rendibilidade do tecido empresarial angolano, dotando-o, de forma 

progressiva, de empresários, gestores e quadros nacionais, qualificados e motivados; (iv) Introduzir 

conteúdos de empreendedorismo nos programas curriculares dos diversos níveis de ensino; (v) 

Implementar um Programa de Reconversão da Economia Informal, incluindo o Programa de Apoio 

ao Pequeno Negócio e reforço do micro crédito.8 

 

                                                           
8
 República de Angola, Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial, Plano Nacional de 

Desenvolvimento 2013-2017, Dezembro de 2012. 
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Valerá ainda a pena destacar duas medidas já implementadas, no ano de 2012: (i) o Balcão Único do 

Empreendedor (BUE), que visa simplificar e apoiar o processo de criação (constituição, 

licenciamento, certificação) de empresas e promover o acesso ao crédito, bem como (ii) o Programa 

“Angola Investe”, um instrumento de apoio ao investimento e à diversificação da economia do país, 

que visa criar e fortalecer as micro, pequenas e médias empresas angolanas.  

O contributo do estudo GEM neste quadro é fundamental na medida em que permite esboçar um 

retrato global do empreendedorismo em Angola, dando voz às atitudes, intenções e aspirações dos 

seus protagonistas, os empreendedores angolanos (actuais e potenciais), e caracterizando a 

actividade empreendedora em Angola nas suas múltiplas dimensões (actividade empreendedora 

early-stage vs. actividade empreendedora estabelecida, motivações e dinâmicas de cessação de 

negócios, empreendedorismo jovem, etc.). 

Para além disso, o estudo GEM permite contribuir para políticas públicas de apoio à actividade 

empreendedora angolana mais informadas e conhecedoras da realidade do país, de forma a que 

estas possam, por sua vez, ser mais profícuas e consequentes no apoio ao desenvolvimento 

económico e social do país.  

 

Relevância do projecto GEM Angola  

 

O desenvolvimento da actividade empreendedora em Angola assume um papel fundamental, uma 

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

catalisadores das alterações estruturais essenciais à economia e incentivando as empresas a 

melhorar a sua produtividade. 

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

nível, na elaboração de políticas de apoio aos empreendedores. Nesse ano, foi criada a linhas 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 menores disponibilidades de 

capital para investimento e, consequentemente, a menor criação de emprego dependente. Estas 

circunstâncias levam a uma fuga da população idade activa para a actividade empreendedora. 

Em 2012, no rescaldo de dois anos de crescimento económico positivo no país e com um aumento 

anual do PIB que atingiu os 6,8%, o GEM Angola deparou-se com um novo e interessante cenário, 

marcado, em linhas gerais, por um fôlego positivo ao nível das dinâmicas e actividade 

empreendedora registadas no país. 
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O GEM Angola 2013 surge enquadrado na dinâmica de realização anual do estudo, permitindo 

acompanhar mais de perto a evolução da actividade empreendedora em Angola, bem como 

monitorizar de forma mais aturada as alterações no ecossistema empreendedor nacional. Desta 

forma, o estudo GEM reassume 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 modelo teórico-metodológico 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 a 

unidade de análise são os indivíduos envolvidos em actividades empreendedoras em diferentes 

estágios de desenvolvimento: indivíduos que empregam recursos para começar um negócio do qual 

esperam ser proprietários (empreendedores de negócios nascentes); indivíduos que são 

proprietários e gerem um novo negócio que proporcionou remuneração salarial por um período 

superior a 3 meses e inferior a 3,5 anos (empreendedores de novos negócios); e indivíduos que são 

proprietários e gestores de um negócio já estabelecido e que está em funcionamento há mais de 3,5 

anos (empreendedores de negócios estabelecidos).  

A Figura 2 sintetiza o processo empreendedor e as definições operacionais do GEM. 

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

  

Fonte: GEM 2013 Global Report 
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No âmbito do GEM, o pagamento de um salário por um período superior a 3 meses a qualquer 

pessoa (incluindo o proprietário) 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, tendo essencialmente em consideração 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 são consideradas, em conjunto, um indicador de actividade 

empreendedora early-stage num dado país, representando a dinâmica de criação de novas 

empresas.  

Mesmo tendo presente que uma boa parte dos empreendedores de negócios nascentes podem não 

efectivar o seu novo negócio é, ainda assim, importante considerar os seus potenciais efeitos 

benéficos para a economia, na medida em que que a ameaça de entrada de novos concorrentes 

pode colocar pressão nas empresas actualmente presentes no mercado e, assim, induzir um melhor 

desempenho. 

O relatório GEM Angola 2013 utiliza a Taxa de Actividade Empreendedora Early-Stage Total (TEA) 

como principal índice para medir a actividade empreendedora nacional. 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. 

 

Fases do desenvolvimento económico 

 

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

classificando cada país participante como (i) “economia orientada por factores de produção”, (ii) 

“economia orientada para a eficiência” ou (iii) “economia orientada para a inovação”.9 A 

caracterização geral do empreendedorismo nos três tipos de economia encontra-se seguidamente 

apresentada: 

 

Empreendedorismo em economias orientadas por factores de produção 

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

mudanças na quantidade e no carácter do valor acrescentado económico. Estas mudanças resultam 

em maior produtividade e num aumento do rendimento per capita e, frequentemente, coincidem 

com a migração de trabalho entre os diferentes sectores económicos da sociedade (por exemplo do 

sector primário para a indústria e serviços).10 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 

                                                           
9
 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. 
10

 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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actividade industrial começa a desenvolver-se, muitas vezes em torno da extracção de recursos 

naturais. Começando a indústria extractiva a expandir-se, há um impulso para o crescimento 

económico que faz com que o excedente de população ligada ao sector agrícola migre para sectores 

extractivos e de grande escala, frequentemente localizados em regiões específicas. Destes processos 

resulta um excesso de oferta de mão-de-obra, que acaba por provocar o empreendedorismo de 

necessidade em aglomerados regionais, dado os trabalhadores excedentários procurarem criar o seu 

próprio emprego, de modo a garantir a sua subsistência. 

Empreendedorismo em economias orientadas para a eficiência  

Nas economias orientadas para a eficiência, à medida que o sector industrial se vai desenvolvendo, 

começam a emergir instituições para o apoio ao desenvolvimento da industrialização e começa a 

haver uma procura de maior produtividade através da criação de economias de escala. Tipicamente, 

as políticas económicas nacionais em economias de escala moldam as instituições económicas e 

financeiras emergentes, de modo a favorecer as grandes empresas nacionais. À medida que a 

produtividade económica contribui para a formação de capital financeiro, podem surgir nichos nas 

cadeias de fornecimento, permitindo que novas empresas produzam para empresas já instaladas. 

Estes factores, combinados com o fornecimento independente de capital financeiro por parte do 

sector bancário emergente, aumentam as oportunidades de desenvolvimento das indústrias de 

pequena e média escala. Paralelamente, espera-se também que a actividade industrial movida pela 

necessidade decresça, abrindo oportunidade para a entrada no mercado destas empresas 

emergentes de pequena escala. 

 

Empreendedorismo em economias orientadas para a inovação  

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

actividade industrial mude gradualmente para o sector dos serviços, à medida que ocorre um 

amadurecimento e aumento da riqueza. 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 



     
 
 

 
GEM ANGOLA 2013 – Estudo sobre o empreendedorismo 

38 
 

38 

na oportunidade, poderão emergir novas empresas inovadoras, assumindo-se como motores 

importantes do crescimento económico e da criação de riqueza.11 

Atitude, actividade e aspiração empreendedora 

 
Podem ser identificadas três componentes principais do empreendedorismo: a atitude 

empreendedora, a actividade empreendedora e a aspiração empreendedora. Estas componentes 

encontram-se interligadas através de circuitos complexos, com relações de causa e efeito entre si. 

Por exemplo, uma atitude positiva relativamente ao empreendedorismo pode aumentar a 

actividade empreendedora e as aspirações empreendedoras, o que por sua vez afecta de maneira 

positiva a atitude, na medida em que vão surgindo mais referências ou modelos positivos. As 

aspirações positivas podem mudar a natureza da actividade e, por sua vez, mudar a atitude. 

A atitude empreendedora é a postura adoptada face ao empreendedorismo. Por exemplo, um tipo 

de atitude empreendedora é a medida em que as pessoas crêem existirem boas oportunidades para 

abrir um negócio ou a medida em que se atribui um elevado estatuto aos empreendedores. Outros 

tipos de atitudes relevantes são, por exemplo, o risco que os indivíduos podem estar dispostos a 

correr ou a sua percepção das próprias competências, conhecimentos e experiência para a criação 

de um negócio. 

A atitude empreendedora pode influenciar a actividade empreendedora, mas também pode ser 

influenciada por esta. Por exemplo, a legitimação do empreendedorismo numa sociedade, sendo 

reflectida numa atitude empreendedora positiva, pode ser influenciada pelo facto de as pessoas 

conhecerem alguém que criou um negócio recentemente. Indivíduos que conhecem situações 

próximas de criação recente de um negócio poderão, pela familiaridade que têm com o processo, 

estar mais predispostos para o ver como sendo legítimo. 

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

relativamente aos empreendedores e ao empreendedorismo. É fundamental que os países tenham 

pessoas, por um lado, capazes de reconhecer oportunidades de negócio valiosas e, por outro lado, 

capazes de perceber que detêm as competências necessárias para explorar estas oportunidades. 

Para além do mais, se a atitude nacional relativamente ao empreendedorismo for positiva, irá 

contribuir para gerar apoio cultural, recursos financeiros e benefícios em rede para os 

empreendedores ou para as pessoas que querem criar um negócio. 

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 

                                                           
11

 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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independência que a iniciativa tem relativamente a outros negócios ou mesmo de acordo com as 

características demográficas do grupo de fundadores, tais como a idade, o sexo e a formação. 

A actividade empreendedora deve ser vista como um processo e não como um momento. É por este 

motivo que o GEM mede, quer as intenções empreendedoras, quer a actividade empreendedora 

nascente, a nova e a estabelecida. A análise das múltiplas componentes da actividade 

empreendedora permite também explorar diferenças entre os processos empreendedores nas três 

grandes fases de desenvolvimento económico dos países. Por exemplo, espera-se que a actividade 

de negócios nascentes e novos seja alta nas economias orientadas por factores de produção, 

principalmente porque a maior parte desta actividade é motivada pela necessidade económica. 

Complementarmente, nas economias orientadas para a inovação, espera-se que a proporção de 

empreendedorismo motivado pela oportunidade seja maior do que nas economias orientadas por 

factores de produção e nas economias orientadas para a eficiência. 

A aspiração empreendedora reflecte a natureza qualitativa da actividade empreendedora. Por 

exemplo, os empreendedores diferem nas suas aspirações de introduzir novos produtos e novos 

processos produtivos, de abordar mercados externos, de desenvolver uma organização e de 

financiar o crescimento do seu negócio com capitais externos. Estas aspirações, quando 

concretizadas, podem afectar significativamente o impacto económico das actividades 

empreendedoras. A inovação de produto e de processo, a internacionalização e a orientação para o 

alto crescimento são marcas visíveis de empreendedorismo ambicioso ou de elevadas aspirações. O 

GEM criou mecanismos que permitem medir estas aspirações. 

 

Condições estruturais para o empreendedorismo 

 

O GEM define as Condições Estruturais para o 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 e nas dinâmicas de empreendedorismo. A nível nacional, é possível identificar 

um conjunto de condições estruturais que se aplicam quer a negócios já estabelecidos, quer a novos 

negócios. O GEM 2013 compara também estas condições, considerando a fase de desenvolvimento 

económico de cada país participante. 

O Modelo GEM encontra-se ilustrado na Figura 3. 

 

 

 

 

 



     
 
 

 
GEM ANGOLA 2013 – Estudo sobre o empreendedorismo 

40 
 

40 

Figura 3: Modelo GEM 

  

Fonte: GEM 2013 Global Report 

 

Utilizando o modelo apresentado na Figura 3, no GEM Angola 2013 foi identificado um conjunto de 

nove condições estruturais, que permitem compreender os factores impulsionadores e os 

constrangimentos ao 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, regional e municipal), que apoiem directamente negócios novos e em 

crescimento. 

4. Educação e formação – Grau em que a formação sobre a criação ou gestão de negócios 

novos e em crescimento é incluída no sistema de educação e formação, bem como a 
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qualidade, relevância e profundidade dessa educação e formação para criar ou gerir 

negócios pequenos, novos ou em crescimento. 

5. Transferência de Investigação e Desenvolvimento (I&D) – Grau em que a I&D a nível 

nacional conduz a novas oportunidades comerciais, assim como o nível de acesso à I&D por 

parte dos negócios pequenos, novos ou em crescimento. 

6. Infra-estrutura 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/– Grau em que se impede que os acordos e procedimentos 

comerciais sejam alvo de mudanças e substituições, impossibilitando empresas novas e em 

crescimento de estar em concorrência e de substituir fornecedores e consultores de forma 

recorrente. 

8. Acessos a infra-estruturas físicas – Acesso a recursos físicos (comunicação, transportes, 

utilidades, matérias-primas e recursos naturais) a preços que não sejam discriminatórios 

para negócios pequenos, novos ou em crescimento. 

9. Normas culturais e sociais – Grau em que as normas sociais e culturais vigentes encorajam 

(ou não desencorajam) iniciativas individuais que levam a novas formas de conduzir 

negócios e actividades económicas e, por sua vez, contribuem para uma maior distribuição 

da riqueza e do rendimento. 
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Países participantes no GEM 2013 

 

Na edição GEM 2013 participaram 70 países de diferentes partes do mundo. A Tabela 1 contempla a 

lista de países participantes, agrupadas de acordo com o tipo de economia e área geográfica de 

pertença. 

Tabela 1: Países participantes no GEM 2013 

Área geográfica 
Economias orientadas 
por factores de 
produção (13 países) 

Economias orientadas 
para a eficiência (31 
países) 

Economias orientadas 
para a inovação (26 
países) 

América Latina e 
Caraíbas 
(14 países) 

 

Argentina
b
, Barbados

b
, 

Brasil
b
, Chile

b
, Colômbia, 

Equador, Guatemala, 
Jamaica, México

b
, 

Panamá
b
, Peru, 

Suriname, Uruguai
b
 

Trinidad e Tobago 

Médio Oriente e Norte 
de África (4 países) Argélia

a
, Irão

a
, Líbia

a
  

Israel 

África Subsariana  
(9 países) 

Angola
a
, Botswana

a
, 

Gana, Malawi, Nigéria, 
Uganda, Zâmbia 

Namíbia, África do Sul 
 

Ásia-Pacífico e Sul da 
Ásia 
(11 países) 
 

Índia, Filipinas
a
, 

Vietname 
China, Indonésia, 
Malásia

b
, Tailândia 

Coreia do Sul, Japão, 
Singapura, Taiwan 

Europa – União Europeia 

(23 países) 

 

Croácia
b
, Eslováquia

b
, 

Estónia
b
, Hungria

b
, 

Letónia
b
, Lituânia

b
, 

Polónia, Roménia 

Alemanha, Bélgica, 
Eslovénia, Espanha, 
Finlândia, França, Grécia, 
Holanda, Irlanda, Itália, 
Luxemburgo, Portugal, 
Reino Unido, República 
Checa, Suécia 

Europa – Não UE 
(6 países) 

 

Bósnia e Herzegovina, 
Macedónia, Rússia

b
, 

Turquia
b
 Noruega, Suíça 

América do Norte  
(3 países)   

Canadá, Estados Unidos 
da América, Porto Rico

*
 

Nota: 
a 

Países em transição entre economias orientadas por factores de produção e economias orientadas para a eficiência; 
b 

Países em transição entre economias orientadas para a eficiência e economias orientadas para a inovação; 
* 

Porto Rico é 
considerado como parte da América do Norte em virtude do estatuto de estado associado dos EUA, no entanto, esta 
economia partilha muitas características da América Latina e das Caraíbas.  

Fonte: GEM 2013 Global Report 
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Estrutura do relatório GEM Angola 2013 

 

A elaboração do relatório GEM Angola 2013 implicou a recolha de dados de 3 fontes: 

 Sondagem à População Adulta, junto de 2.146 indivíduos (com idades entre 18 e 64 anos), 

residentes em Angola, utilizando um questionário padronizado, aplicado em todos os países 

participantes no GEM 2013. A sondagem foi realizada pela empresa SINFIC, S.A., durante o 

período compreendido entre Agosto e Outubro de 2013.  

 

 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 38 entrevistas a especialistas, 

utilizando um questionário padronizado para todos os países participantes no GEM 2013; 

 

 GEM 2013 Global Report, publicado pela GERA em Janeiro de 2014.12 

 

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

 Capítulo 2 – Dinâmicas e actividade empreendedora em Angola: analisa (i) as atitudes e 

percepções sobre o empreendedorismo, (ii) a evolução do nível e características do 

empreendedorismo em Angola, entre 2012 e 2013, sem perder de vista o objectivo de a 

enquadrar nos diferentes tipos de economia e (iii) as aspirações empreendedoras.  

 

 Capítulo 3 – Condições estruturais para o empreendedorismo em Angola: analisa as condições 

estruturais facilitadoras e obstaculizadoras do desenvolvimento do empreendedorismo em 

Angola, levando em consideração a sua evolução entre 2012 e 2013, e estabelecendo uma 

comparação entre Angola e os diferentes tipos de economias. 

 

 Capítulo 4 – Empreendedorismo jovem em Angola: focado no segmento da população jovem 

angolana, analisa as atitudes e percepções sobre empreendedorismo, as principais características 

da actividade e aspirações empreendedoras, bem como as opiniões dos especialistas angolanos 

sobre a relação entre os jovens até aos 20 anos e os jovens adultos angolanos com a actividade 

empreendedora no país. 

 

 Capítulo 5 – Recomendações sobre políticas de fomento do empreendedorismo em Angola: 

apresenta recomendações para orientar a política de fomento do empreendedorismo no país, 

com base nos dados apresentados e discutidos. 

 

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. 

                                                           
12

 Amorós, José Ernesto e Niels Bosma (2013): “Global Entrepreneurship Monitor 2013 Global Report”. 



     
 
 

 
GEM ANGOLA 2013 – Estudo sobre o empreendedorismo 

44 
 

44 

  

 

DINÂMICAS E ACTIVIDADE 

EMPREENDEDORA 

EM ANGOLA EM 2013 



     
 
 

 
GEM ANGOLA 2013 – Estudo sobre o empreendedorismo 

45 
 

45 

2. Dinâmicas e actividade empreendedora em Angola em 2013 

 
 
O modelo teórico-metodológico do GEM permite traçar um perfil do empreendedorismo dos 

diferentes países e tipos de economia tendo presentes três importantes componentes que se 

encontram interligadas: (i) as atitudes e percepções sobre o empreendedorismo, (ii) a actividade 

empreendedora e (iii) as aspirações empreendedoras.  

 

No presente capítulo são analisadas as características do empreendedorismo em Angola, tendo em 

conta estas três componentes. Os resultados apresentados foram obtidos a partir de um 

questionário padronizado, aplicado em 67 dos 70 países participantes no GEM 2013 (não foram 

incluídos Barbados, Namíbia e Turquia) a uma amostra de indivíduos em idade adulta (18 a 64 anos).  

2.1 Atitudes e percepções sobre o empreendedorismo 

 

As atitudes e percepções sobre o empreendedorismo dizem respeito à forma como o 

empreendedorismo é globalmente percepcionado pelos indivíduos. De uma forma linear, poderá 

esperar-se que atitudes e representações positivas face ao empreendedorismo, se traduzam em 

indicadores mais elevados de actividade empreendedora. No entanto, as relações entre estas duas 

componentes podem ser mais complexas.  

No GEM é analisado um conjunto de dimensões relevantes neste domínio, designadamente a 

avaliação dos indivíduos face à existência ou não de boas oportunidades para abrir um negócio, a 

forma, mais ou menos inibidora, como encaram a possibilidade de insucesso, as percepções face às 

suas próprias competências, conhecimentos e experiência para a criação de um negócio. 
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Percepções sobre competências e oportunidades empreendedoras  

 

Dois indicadores relevantes para a análise da atitude empreendedora em Angola são a percentagem 

da população adulta que considera deter as competências e ou competências necessárias para criar 

um negócio, bem como a percentagem da população adulta que considera existir, nos próximos 6 

meses, boas oportunidades para iniciar um novo negócio. Os resultados são apresentados na Figura 

4. 

Figura 4: Proporção da população adulta que considera possuir competências empreendedoras e que 
identifica oportunidades empreendedoras num futuro próximo 

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2012 e 2013 

 

Em Angola, 56,3% da população adulta considera possuir as competências e/ou conhecimentos 

necessários para criar um negócio. Em relação ao ano precedente, verificou-se uma quebra 

considerável, de 15,8 pontos percentuais, indiciando um retraimento ao nível deste indicador 

específico de atitude empreendedora em Angola.  

No que diz respeito às percepções pessoais sobre oportunidades para iniciar um negócio a um curto 

prazo, em 2013 os angolanos mantêm um optimismo elevado no que toca a esta dimensão. Com 

efeito, 56,7% dos adultos entre os 18 e os 64 anos consideram que essas oportunidades virão a 

surgir na sua área de residência. Este resultado revela, ainda assim, uma ligeira diminuição em 

relação a 2012, ano em que 62,2% dos angolanos partilhavam dessa percepção. 

Angola posiciona-se abaixo dos valores médios registados nas economias orientadas por factores de 

produção, cuja média da percentagem de população adulta que considera possuir 

conhecimentos/competências empreendedoras é de 68,7% e de 60,8% a referente à percentagem 

de adultos que consideram existir boas oportunidades empreendedoras num futuro próximo. 
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Tabela 2: Médias das percentagens de população adulta que considera deter competências empreendedoras e 
existir oportunidades empreendedoras a curto prazo, por tipo de economia 

Tipos de economia 
Média da % sobre 

competências 
empreendedoras 

Média da % sobre 
oportunidades 

empreendedoras 

Diferença entre 
percepções 

competências e 
oportunidades 

empreendedoras 

Orientadas por factores 
de produção 

68,7% 60,8% 7,9% 

Orientadas para a 
eficiência 

51,8% 41,7% 10,1% 

Orientadas para a 
inovação 

40,6% 33,4% 7,2% 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

 

O que é interessante atentar ainda nesta análise é o desfasamento entre a percentagem de 

população adulta que considera possuir conhecimentos e/ou competências empreendedoras e a 

percentagem de população adulta que considera existir oportunidades empreendedoras para num 

futuro próximo exercitar e aplicar essas competências e conhecimentos. Quanto maior for esse 

desfasamento, maior se poderá dizer que é o grau de subaproveitamento dos potenciais 

empreendedores num dado país ou tipo de economias.  

Conforme se pode observar pela análise da Tabela 2, este desfasamento é transversal aos três tipos 

de economias estudados, sendo superior nas economias orientadas para a eficiência. 

Para além disso, e à imagem do observado nos anos anteriores, em média, nas economias 

orientadas por factores de produção, a percentagem de população adulta que considera ter as 

competências/conhecimentos necessários para criar um negócio (68,7%) é superior à das economias 

orientadas para a eficiência (51,8%) e à das economias orientadas para a inovação (40,6%).  

Como verificado normalmente nos estudos GEM, o facto de a percentagem de sondados 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. 
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Intenções para a iniciação de uma actividade empreendedora 

 

De modo a complementar a questão anterior, os inquiridos do universo GEM 2013 foram também 

questionados sobre as suas intenções em criar um negócio dentro de um período de 3 anos. 

Os resultados obtidos para este indicador são ainda complementados com os relativos à 

percentagem de indivíduos que se encontravam efectivamente a tentar iniciar um negócio ou 

actividade empreendedora no momento de aplicação da Sondagem à População Adulta. O objectivo 

é avaliar a distância entre as declarações de intenções empreendedoras e as concretizações 

efectivas de projectos empresariais. Os resultados relativos a estas questões estão ilustrados na 

Figura 5. 

Figura 5: Proporção da população adulta que está a iniciar e que pretende iniciar uma actividade 
empreendedora nos próximos 3 anos 

 
 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

 

Em Angola, no ano de 2013, 47,0% dos indivíduos inquiridos declaram ter intenções de vir a criar um 

negócio dentro de um período de três anos. Este valor registado coloca o país alinhado com a média 

das economias orientadas por factores de produção (46,5%) e bastante acima das médias registadas 

para as economias orientadas para a eficiência (28,3%) e para a inovação (14,4%). Contudo, importa 

sublinhar o decréscimo considerável registado face ao ano de 2012, em que cerca de 71% dos 

angolanos declararam ter intenções de vir a criar um negócio no período de três anos. 

Este valor revela um forte retraimento dos angolanos em relação a intenções empreendedoras no 

ano de 2013, contrastando de forma significativa com o fôlego positivo registado no ano de 2012. 

Quando se complementa esta análise com a percentagem de angolanos que, à data da realização da 

Sondagem à População Adulta, declara estar efectivamente envolvido na iniciação de uma 

actividade empreendedora, observa-se que a percentagem diminui apenas 5,5 pontos percentuais 

(41,5%), revelando que existe, no caso de Angola, uma distância curta entre declarações de 

intenções empreendedoras e concretizações efectivas de projectos empresariais no ano de 2013. 
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Este aspecto, que contrasta de forma vincada com o observado do ano anterior, em que 70,6% 

declarou ter intenções empreendedoras, mas apenas 49,9% estava efectivamente envolvido na 

criação de um novo negócio, poderá ajudar a compreender o resultado registado neste ano, 

indicando, por exemplo, um maior realismo nas afirmações de intenções de criar um negócio por 

parte dos angolanos. 

 

Atitudes face ao risco de insucesso 

 

O medo de falhar e o estigma que lhe está associado são comummente apontados como 

importantes obstáculos comportamentais à actividade e iniciativa empreendedoras em geral.   

Com esta dimensão o GEM pretende avaliar até que ponto o receio de falhar, ou de não ser bem-

sucedido, constitui um factor inibidor da iniciativa empresarial. Em 2013, os inquiridos do estudo 

GEM manifestaram-se sobre o seu receio em falhar, mais especificamente sobre se esse receio seria 

impeditivo de iniciarem um negócio. Os resultados estão indicados na Figura 6. 

Figura 6: Proporção da população adulta que considera que o receio de falhar os impediria de iniciarem um 
negócio  

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2012 e 2013 

 

A Figura 6 revela que, em 2013, existe uma proporção de 42,1% de angolanos cujo receio de falhar 

os impediria de iniciarem um negócio. Esta proporção é superior ao valor registado em 2012 em 9,1 

pontos percentuais e enquadra-se numa linha de tendência de aumento do receio de falhar 

registada nos anos anteriores. Neste indicador em particular, Angola apresenta também valores 

superiores aos da média das economias orientadas por factores de produção (30,9%). 

Num país onde as oportunidades perspectivadas a 6 meses para a criação de negócio, e mesmo as 

próprias intenções de criação de negócios são relativamente elevadas, é algo surpreendente que o 

receio de falhar possa desmobilizar os indivíduos do caminho do empreendedorismo. 
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Pela análise da Figura 6, conclui-se ainda 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, aos maiores níveis de emprego por conta de outrem e de protecção 

social nas economias avançadas (orientadas para a inovação). Apesar de na actualidade estes 

aspectos estarem a sofrer fortes mutações, a maior estabilidade ao nível do emprego dependente e 

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

poderão levar 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 falha  
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Percepções sobre a carreira empreendedora e a imagem social do empreendedor 

 

Finalmente, para completar a análise sobre as atitudes face ao empreendedorismo, os inquiridos do 

universo GEM 2013 foram igualmente questionados sobre as suas percepções face à desejabilidade 

de uma carreira empreendedora e à imagem social dos empreendedores no país. Os resultados 

obtidos para estes dois indicadores encontram-se ilustrados nas Figuras 7 e 8. 

 

Figura 7: Proporção de indivíduos que que considera ser empreendedor uma opção de carreira desejável 

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

Em Angola, 66,8% dos adultos entre os 18 e os 64 anos consideram ser empreendedor uma opção de 

carreira desejável. Esta proporção expressiva é reveladora de uma atitude positiva face ao 

empreendedorismo no país.  

Também nos restantes três tipos de economias estudados verifica-se um posicionamento favorável 

face à carreira empreendedora. Em 2013, as economias orientadas por factores de produção 

apresentam um valor marginalmente superior (75,3%) à média das economias orientadas para a 

eficiência (67,8%) e à médias das economias orientadas para a inovação (53,5%). 
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Figura 8: Proporção de indivíduos que considera que os empreendedores de sucesso no país têm um elevado estatuto 
social e são respeitados 

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

 

Conforme é possível observar pela análise da Figura 8, a opinião dos angolanos relativamente à 

imagem social dos empreendedores de sucesso no país é bastante positiva, sendo considerados para 

72,6% dos inquiridos como indivíduos com um elevado estatuto social e respeito no seio da 

sociedade angolana. Este valor é ligeiramente mais reduzido que o registado na média das 

economias orientadas por factores de produção (80,1%). Nas economias orientadas para a eficiência 

(67,0%) e para a inovação (67,3%), a imagem social dos empreendedores é igualmente positiva, mas 

ligeiramente menos expressiva do que a registada na média das economias orientadas por factores 

de produção. 
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2.2 Caracterização da actividade empreendedora em Angola 
 

Conforme ilustrado na Figura 2, o GEM considera o empreendedorismo nas suas diferentes fases de 

desenvolvimento: concepção, nascimento e persistência do negócio. A análise das diferentes fases 

de desenvolvimento da actividade empreendedora permite descortinar diferenças de perfis de 

empreendedorismo nestas três fases, bem como obter um retrato aprofundado das dinâmicas de 

empreendedorismo nos diferentes países participantes no GEM e nos três tipos de economia 

estudados. O GEM avalia ainda a taxa e natureza da cessação da actividade empreendedora, 

considerada como o fim do ciclo do processo empreendedor. 

 

Neste ponto, apresenta-se uma caracterização da actividade empreendedora – nascente, nova e 

estabelecida – em Angola, sem perder de vista o objectivo de analisar o lugar do país no quadro dos 

três tipos de economia. Por último, apresentam-se dados relativos à cessação da actividade 

empreendedora angolana. 

 

 Actividade empreendedora Early-stage (TEA) 
 

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

utilizado pelo consórcio GEM é designado de Taxa de Actividade Empreendedora Early-Stage Total 

(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 2013 encontram-se ilustradas na Figura 9. Para fins 

comparativos, é ainda apresentada a Taxa TEA de Angola relativa ao ano precedente (2012). 
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Figura 9: Taxa de Actividade Empreendedora Early-Stage (TEA) 

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2012 e 2013 

 

Em 2013, Angola registou uma Taxa TEA de 22,2%, o que significa que existem cerca de 22 

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 11º mais elevado do universo GEM 2013 

e o sexto mais elevado entre as economias orientadas por factores de produção. Entre os países da 

África Subsariana incluídos no estudo, o resultado da Taxa TEA de Angola é o quinto mais elevado.  

Relativamente ao ano de 2012, este valor representa um decréscimo de 10,2 pontos percentuais, 

quebrando com a tendência de crescimento gradual da Taxa TEA angolana registada nos últimos três 

anos abordados pelo GEM (2008, 2010 e 2012). 

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

valores mais elevados de taxas de actividade empreendedora. À semelhança do ano anterior, dentro 

desse conjunto de economias os países da África Subsariana ocupam uma posição de destaque, ao 

assumirem seis lugares do Top 10 do ranking global. 

É ainda interessante verificar a persistência de dois “subgrupos” distintos dentro das economias 

orientadas por factores de produção: um composto por sete países da África Subsariana (Angola, 

Botswana, Gana, Malawi, Nigéria, Uganda e Zâmbia), com Taxas TEA entre os 21% e os 40%; e outro 

constituído por países do Médio Oriente e Norte de África e da Ásia Pacífico e Sul da Ásia, com Taxas 

TEA bem inferiores, entre os 5% e os 19%. Este significativo hiato que separa os dois “subgrupos” é, 

com efeito, ilustrativo da prevalência da actividade empreendedora na região da África Subsariana. 
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No sentido de estabelecer uma comparação da Taxa TEA nos três tipos de economia em análise, são 

apresentados, na Tabela 3, os valores médios deste índice para as economias orientadas por 

factores de produção, orientadas para a eficiência e orientadas para a inovação. 

 

Tabela 3: Média da Taxa TEA por tipo de economia 

Tipos de economia Média da Taxa TEA 

Orientadas por factores de produção 21,1% 

Orientadas para a eficiência 14,4% 

Orientadas para a inovação 7,9% 
Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

 

Conforme já referido, é nas economias orientadas por factores de produção, onde se inclui Angola, 

que a actividade empreendedora é mais intensa, apresentando uma Taxa TEA média de 21,1%. 

Seguem-se as economias orientadas para a eficiência e para a inovação, com Taxas TEA médias de 

14,4% e 7,9%, respectivamente. Angola, tal como nos anos anteriores, apresenta uma Taxa TEA 

superior, ainda que ligeiramente este ano, à média das economias em estado de desenvolvimento 

semelhante ao seu, registando-se uma diferença positiva de 1,1 pontos percentuais.  

As economias orientadas por factores de produção registaram uma descida em relação aos valores 

de 2012, ano em que a média da Taxa TEA assumiu o valor de 23,7%. Nos restantes dois tipos de 

economias foi, contudo, possível observar um aumento em relação aos valores de 2010, sendo esse 

aumento mais expressivo nas economias orientadas para a eficiência (cujo valor médio da Taxa TEA 

passou de 13,1%, em 2012 para 14,4%, em 2013).  

A Tabela 4 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. 
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Tabela 4: Média da Taxa TEA por área geográfica 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

 

De acordo com os valores apresentados na Tabela 4, a região da África Subsariana é a que apresenta 

a Taxa TEA média mais elevada, com quase 27 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 inferior à média em 4,4 pontos percentuais.  

À África Subsariana seguem-se as regiões da América Latina e Caraíbas e dos Estados Unidos, com 

Taxas TEA de 18,5% e 12,7%, respectivamente. Os valores mais baixos de Taxas TEA verificam-se 

para as áreas da Europa – Não UE, da União Europeia e do Médio Oriente, atingindo 7,4%, 8,0% e 

9,0%, respectivamente.  

 

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

diferentes sectores de actividade. A Figura 10 apresenta a proporção da actividade empreendedora 

early-stage em Angola, em 2013 e 2012, e nos três tipos de economia em estudo, de acordo com os 

quatro sectores de actividade considerados: 

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

 

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

distribuição grossista; 

 

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

actividades onde o cliente primário é outro negócio; 

 

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

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

 

 

Área geográfica Média da Taxa TEA 

África Subsariana (8 países) 26,6% 

América Latina e Caraíbas (13 países) 18,5% 

Ásia Pacífico e Sul da Ásia (11 países) 12,5% 

Estados Unidos 12,7% 

Europa – Não-UE (países) 7,4% 

Médio Oriente e Norte de África (países) 9,6% 

União Europeia (23 países) 8,0% 
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Figura 10: Distribuição da Taxa TEA por sectores de actividade 

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2012 e 2013 

A Figura 10 mostra que os resultados em Angola não sofreram alterações significativas entre 2012 e 

2013. Existe um ligeiro decréscimo da incidência de actividade empreendedora no sector extractivo 

(1,6% em 2012 vs. 1,0 em 2013) e no sector da transformação (14,4% em 2012 vs. 11,6% em 2013) e, 

simultaneamente, um ligeiro aumento da intensidade da actividade empreendedora nos sectores 

orientados para o cliente organizacional (3,5% em 2012 vs. 6,2% em 2013) e para o consumidor final 

(80,5% em 2012 vs. 81,2% em 2013). Ainda assim, o que importa reter é que o perfil sectorial da 

actividade empreendedora early-stage em Angola não sofreu alterações significativas, sendo 

caracterizado por uma prevalência expressiva de actividade empreendedora orientada para o 

consumidor final, que representa, como se viu, 81,2% do empreendedorismo no país. 

 

A observação da Figura 10  permite ainda evidenciar as diferenças assinaláveis entre a estrutura 

sectorial da actividade empreendedora angolana e as estruturas sectoriais prevalecentes nos 

restantes três tipos de economia, designadamente com a dos países orientados por factores de 

produção. 

 

A grande diferença continua a ser, portanto, ao nível do reduzido peso dos sectores extractivos e 

transformador no empreendedorismo em Angola, em comparação com os restantes tipos de 

economias. Esta diferença encontra-se ancorada a razões sócio históricas, anteriormente já 

explicitadas, como a pesada herança de uma guerra civil longa e penalizadora, que originou que 

Angola tenha hoje que 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 
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empreendedores early-stage. Desta forma, o seu peso na estrutura económica não se reflecte na 

estrutura empreendedora evidenciada na Figura 10.  

Em contraste, a importância do sector orientado para consumidor final, em Angola, é bastante 

expressiva. Este sector, como se sabe, 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 (68,8%) e ainda maior no caso específico de Angola (81,2%). 

Independentemente das considerações tecidas para Angola, a Figura 9 revela igualmente algumas 

evidências que são relativamente conhecidas e consensuais, nomeadamente, a redução gradual da 

importância sector extractivo à medida que se avança no grau de desenvolvimento económico, o 

importante peso do sector dos serviços (orientado ao cliente organizacional) nas economias 

orientadas para a inovação (28%), e o importante peso do sector industrial nas economias 

orientadas para a eficiência (27,4%). 

 

Principais motivações para a criação de um negócio: oportunidade versus necessidade 

        

Na análise da actividade empreendedora nos países participantes no GEM 2013, 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, através do 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 11, 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 (motivados pela necessidade/manutenção do rendimento) e a que 

resulta da mistura de ambos (oportunidade e não-oportunidade). 
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Figura 11: Actividade empreendedora induzida pela oportunidade e pela não-oportunidade 

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2012 e 2013 

 

Em 2013, 41,5% dos empreendedores angolanos alegaram motivos de oportunidade (de aumento 

do rendimento e/ou de independência) como o principal factor mobilizador para a criação do 

negócio. Este resultado insere-se numa tendência de aumento, já registada em 2012. A proporção 

de empreendedores que alega uma mistura de motivos diminuiu em relação a 2012 (33,1% em 2012 

vs. 26,1% em 2013) e aumentou a que afirma que a motivação principal para a criação do seu 

negócio teve origem na necessidade (motivos de não-oportunidade) (27,7% em 2012 vs. 32,4%). 

Esta dinâmica do quadro de motivações para a actividade empreendedora em Angola pode ser visto 

como um sinal de evolução positiva do contexto nacional. Com efeito, e em linhas gerais, o 

empreendedorismo de oportunidade pode ser considerado um empreendedorismo de maior 

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

de necessidade. 

Pese embora esta evolução positiva, Angola tem ainda um importante caminho a percorrer no que 

toca a este assunto. Como se pode constatar na Figura 11, 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. 

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

que se tirem ilações mais conclusivas sobre a verdadeira dinâmica motivacional (oportunidade vs. 

necessidade) para o empreendedorismo no País. 

Observando 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 de 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. 

Ainda assim, em 2013 verifica-se, do ponto de vista teórico, uma evolução atípica no que toca à 

proporção global de empreendedores movidos pela oportunidade nas economias orientadas para a 
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eficiência que recuou, estando inclusive atrás das economias orientadas por factores de produção 

(47,0% nas economias orientadas por factores de produção vs. 43,6% nas economias orientadas para 

a eficiência).  

 

Perfil sociográfico do empreendedor Early-stage  

 

No presente ponto é analisado o perfil sociográfico do empreendedor early-stage, considerando 

variáveis como o género e a idade. 

A Figura 12 contempla a distribuição da Taxa TEA por género, nas economias orientadas por factores 

de produção do GEM 2013. Para fins comparativos, são ainda apresentados os resultados para 

Angola, em 2012. 

Figura 12: Taxa TEA nas economias orientadas por factores de produção do GEM 2013, por género 

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2012 e 2013 

 

Em Angola, no ano de 2013, o número de empreendedores early-stage do sexo masculino 

corresponde a 24,3% da população adulta masculina e o número de empreendedores early-stage do 

sexo feminino a 20,4% da população adulta feminina. 

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.  
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No quadro das economias orientadas por factores de produção, o Uganda destaca-se como o país 

onde existe maior equilíbrio entre homens e mulheres na actividade empreendedora, conforme 

ilustrado na Figura 12. 

Outros países integrantes das economias orientadas por factores de produção, como o Gana, a 

Nigéria e a Zâmbia, e à imagem do que já foi anteriormente observado para Angola, no ano de 2008, 

destacam-se pela percentagem de mulheres na actividade empreendedora superior à de homens. 

Na Tabela 5 são apresentadas as médias da Taxa TEA por género e para cada tipo de economia em 

estudo, bem como os respectivos rácios empreendedores/empreendedoras. 

 

Tabela 5: 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 

Rácio 
empreendedores/
empreendedoras 

Orientadas por factores de produção 22,3% 19,8% 1,1% 

Orientadas para a eficiência 17,2% 11,8% 1,5% 

Orientadas para a inovação 10,1% 5,7% 1,8% 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 5, os empreendedores early-stage do sexo 

masculino predominam em relação aos do sexo feminino nos três tipos de economia, o que significa 

que a actividade empreendedora early-stage é claramente masculinizada. 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 1,1, nas economias 

orientadas para a eficiência este rácio atinge os 1,5 e, finalmente, nas economias orientadas para a 

inovação chega aos 1,8. 

 

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

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

resultados obtidos para Angola, em 2012 e 2013, e para os três tipos de economia. 
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Tabela 6: Taxa TEA por faixa etária em Angola, em 2012 e 2013 

Faixa etária 

Taxa TEA por faixa etária nas várias economias 

Angola 2012 Angola 2013 
Factores de 
produção 

Eficiência Inovação 

18 a 24 anos 22,6% 16,6% 17,7% 13,5% 6,3% 

25 a 34 anos 36,2% 26,4% 25,1% 18,5% 10,2% 

35 a 44 anos 43,9% 24,4% 21,5% 16,5% 9,8% 

45 a 54 anos 34,1% 24,0% 20,4% 13,0% 7,5% 

55 a 64 anos 23,5% 20,4% 16,8% 8,7% 4,4% 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2012 e 2013 

 

Entre 2012 e 2013, a estrutura etária da população empreendedora de Angola revelou ligeiras 

alterações que indiciam uma maior dispersão da incidência da actividade empreendedora por 

diferentes faixas etárias, contrastando, desta forma, com o observado no ano passado em que uma 

percentagem significativa de actividade empreendedora estava concentrada na faixa etária dos 35 

aos 44 anos (43,9%).  

Ainda assim, de acordo com a Tabela 67, em Angola, as faixas etárias onde se registam as maiores 

percentagens de empreendedores early-stage são as que compreendem as idades entre os 25 e os 

34 anos e, novamente, os 35 e os 44 anos (representando, respectivamente, 26,4% e 24,4% da 

população adulta nesses grupos etários envolvida em actividades empreendedoras).  

Desta forma, o perfil etário de empreendedorismo angolano aproxima-se do 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. 

 

Actividade empreendedora estabelecida 

 

A actividade empreendedora estabelecida constitui igualmente uma importante vertente do 

empreendedorismo. Conforme espelhado na Figura 2, no GEM a actividade empreendedora 

estabelecida reporta-se à actividade de empreendedores envolvidos na gestão de negócios com 

maior antiguidade (mais de 3,5 anos de existência). 

A Tabela 7 apresenta a taxa de empreendedorismo de negócios estabelecidos em Angola e a média 

por tipo de economias e confronta-as com a média da taxa TEA. Quando se compara a taxa de 

empreendedorismo de negócios estabelecidos com a taxa TEA verificam-se, como se verá, padrões 

distintos de actividade empreendedora.  

Em 2013, a taxa de empreendedorismo de negócios estabelecidos em Angola é de 8,5%, o que 

significa que existem entre 8 e 9 empreendedores estabelecidos (indivíduos proprietários e 

envolvidos na gestão de um negócio com mais de 3,5 anos) por cada 100 indivíduos em idade adulta.  
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Quando comparada a taxa de empreendedorismo de negócios estabelecidos com a taxa de 

actividade empreendedora early-stage, verifica-se que Angola apresenta intensidades distintas em 

termos de actividade empreendedora, sendo significativamente superior ao nível de negócios 

nascentes e de negócios novos.  

Este resultado poderá ser revelador de, por um lado, uma atitude e dinâmicas positivas de 

empreendedorismo na sociedade angolana no presente, que justificam a elevada taxa de actividade 

empreendedora early-stage e de, por outro lado, de um ecossistema empreendedor mais frágil que 

não favorece a persistência e sustentabilidade dos negócios criados, justificando, por sua vez, a mais 

reduzida taxa de actividade empreendedora estabelecida. 

Em linhas gerais, pode concluir-se que a taxa TEA é superior à taxa de actividade empreendedora 

estabelecida, nos três tipos de economia. As economias orientadas por factores de produção são, 

contudo, as que revelam um padrão mais distinto de actividade empreendedora, tendo registado 

uma média de taxa de empreendedorismo de negócios estabelecidos de 21,1% vs. uma média de 

taxa de empreendedorismo early-stage de 21,1%. 

As economias orientadas para a inovação, por sua vez, apresentam o mesmo padrão de actividade 

empreendedora, visível nas intensidades semelhantes de actividade early-stage e estabelecida, cujas 

médias registadas foram respectivamente de 7,9% e de 6,7%, respectivamente, em 2013. 

 

Tabela 7: Taxa de empreendedorismo de negócios estabelecidos em Angola (%) e por tipo de economia (valor 
médio) 

Angola e tipos de economia 
Média da taxa de 

empreendedorismo de 
negócios estabelecidos 

Média da taxa TEA 

Angola 8,5% 22,2% 

Orientadas por factores de produção 13,3% 21,1% 

Orientadas para a eficiência 8,0% 14,4% 

Orientadas para a inovação 6,7% 7,9% 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

 

No que diz respeito à incidência sectorial da actividade empreendedora estabelecida em Angola, a 

Figura 13 apresenta a distribuição da taxa de empreendedorismo de negócios estabelecidos por 

sectores de actividade.  
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Figura 13: Taxa de empreendedorismo de negócios estabelecidos por sectores de actividade 

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

 

A estrutura sectorial da actividade empreendedora estabelecida em Angola não revela diferenças 

substanciais em relação à actividade empreendedora early-stage. O sector onde se regista uma 

maior percentagem de actividade empreendedora estabelecida é o orientado para o consumidor 

final, que reúne, em 2013, 76,9% de empreendedores. Segue-se, por ordem decrescente, o sector da 

transformação, que reúne 10,1% da actividade empreendedora estabelecida, o sector orientado 

para o cliente organizacional, que reúne, por sua vez, 2,6% de empreendedores estabelecidos e, por 

último, o sector extractivo com 0,4% de actividade de empreendedora estabelecida.  

O forte peso de actividade empreendedora estabelecida no sector orientado para o consumidor em 

Angola (76,9%) pode ser igualmente revelador de uma maior capacidade de sobrevivência deste tipo 

de negócios no ecossistema empreendedor angolano. 

 

Cessação da actividade empreendedora 

 

Tanto a abertura como o encerramento de negócios são fenómenos importantes e característicos 

das economias dinâmicas. A interrupção de um negócio não deve ser necessariamente considerada 

como um fracasso, podendo dever-se a uma variedade de factores, tais como o aparecimento de 

uma boa oportunidade de venda ou o aparecimento de outras oportunidades de negócio. 
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Tabela 8: Cessação de actividade empreendedora 

 
Fonte: Sondagem à População Adulta 2012 e 2013 

 

Em Angola, 8,8% da população adulta desistiu de um negócio nos 12 meses anteriores à realização 

da sondagem, tendo a continuidade do mesmo sido interrompida. Por outro lado, 14,0% da 

população adulta afirmou ter desistido de um negócio, no mesmo período, tendo, contudo, esse 

negócio permanecido activo. 

A taxa de cessação efectiva de negócios em Angola (relativa à proporção de empreendedores 

angolanos que desistiram de um negócio, tendo a sua continuidade sido interrompida) é inferior à 

média da taxa observada nas economias orientadas por factores de produção (9,2%). Por sua vez, a 

proporção de empreendedores que desistiram de um negócio, mas cuja actividade teve 

continuidade, é superior (14,0%) à observada para as economias orientadas por factores de 

produção (3,2%). 

Relativamente ao ano de 2012, os dados revelam uma tendência positiva ao nível das dinâmicas de 

cessação de negócios em Angola em 2013. Com efeito, a proporção de empreendedores angolanos 

que cessaram os seus negócios diminuiu em 2,7 pontos percentuais, entre 2012 (25,5%) e 2013 

(22,8%).  

Em consonância com o que foi anteriormente dito, as economias orientadas por factores de 

produção revelam maiores dificuldades em manter activos os negócios criados, sendo a média da 

taxa global de cessação de negócios elevada (12,4%) e bastante divergente das registadas nas 

economias orientadas para a eficiência e nas economias orientadas para inovação, cujas médias das 

taxas de cessação da actividade empreendedora foram, respectivamente, de 4,1% e 2,7%. Com 

efeito, no que toca a padrões relativos à cessação de actividade empreendedora, é possível concluir 

uma redução gradual da taxa de cessação de negócios à medida que se avança no grau de 

desenvolvimento económico. 

Complementarmente, a Figura 14 ilustra as razões que levaram à desistência do negócio dos 

indivíduos que afirmaram ter desistido de um negócio nos 12 meses anteriores à realização da 

sondagem à população adulta. No GEM Angola 2013 é feita a distinção entre quatro grupos de 

razões: 1) negócio não lucrativo; 2) problemas na obtenção de financiamento; 3) razões pessoais; e 

4) outras razões, tais como o surgimento de outras oportunidades de emprego ou de negócio, o 

planeamento prévio da saída, a reforma ou a ocorrência de um incidente. 

 
Angola 2012 Angola 2013 

Factores de 
produção 

Eficiência Inovação 

Taxa de cessação de 
negócios 

25,5% 22,8% 12,4% 4,1% 2,7% 

Negócio não continuou  13,1% 8,8% 9,2% 2,9% 1,8% 

Negócio continuou 12,4% 14,0% 3,2% 1,2% 0,9% 
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Figura 14: Principais razões para a desistência do negócio 

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2012 e 2013 

 

No ano de 2013, 38,1% dos empreendedores angolanos que cessaram o seu negócio apontaram 

como principal motivo razões de foro económico, isto é, 19,1% alegou que o negócio não era 

lucrativo e 19,0% apontou problemas em obter financiamento. Comparativamente ao ano de 2012, 

verifica-se uma perda de importância destas razões, tendo diminuído, ainda que marginalmente, a 

proporção de empreendedores que alegou como principal motivo para a cessação a inexistência de 

lucro (19,6% em 2012). 
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2.3 Aspirações empreendedoras 

 
 
De forma a compreender o potencial impacto da actividade empreendedora em domínios relevantes 

como o emprego, a inovação e a internacionalização, o GEM avalia ainda as expectativas e visão dos 

empreendedores early-stage em relação às perspectivas de criação de emprego, ao carácter 

inovador do produto ou serviço disponibilizado, bem como ao grau de orientação para a 

internacionalização.  

 

Actividade empreendedora orientada para o crescimento 

 

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

primeiro lugar, ilustram que a natureza da actividade de criação de novos negócios não é toda igual. 

Uma economia pode incluir um número elevado de negócios com poucos colaboradores, ao 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 as expectativas de crescimento 

projectadas para o seu negócio ou empresa em termos da criação de postos de trabalho. Esta 

questão não só permite avaliar as percepções dos empreendedores em relação à forma como 

avaliam o potencial do seu negócio, como reflecte as ambições de crescimento para as suas 

actividades empreendedoras. 

Em 2013, 5,2% dos empreendedores early-stage angolanos esperam criar pelo menos 10 postos de 

trabalho nos próximos 5 anos, valor que se encontra abaixo da média das economias orientadas por 

factores de produção. A análise da Figura 15 permite ainda concluir que os empreendedores early-

stage pertencentes às economias orientadas por factores de produção são aqueles que reconhecem 

menos potencial de crescimento, em termos da capacidade de criação futura de emprego, dos seus 

negócios.  

Comparativamente ao ano de 2012, verifica-se, aliás, um retraimento em termos de aspirações de 

crescimento dos empreendedores angolanos, em que a proporção de empreendedores early-stage 

que esperava criar 10 ou mais postos de trabalho nos 5 anos seguintes à realização da Sondagem à 

População Adulta era de 12,5%, o que significa um decréscimo acentuado face a 2013 (7,3 pontos 

percentuais). 
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Figura 15: Proporção de empreendedores early-stage com expectativas de criação de emprego no futuro  

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

 

  Actividade empreendedora orientada para a inovação 

 

De acordo com a teoria da destruição criativa de Schumpeter,13 os empreendedores constituem 

agentes de mudança e crescimento que contribuem para o desequilíbrio do mercado ao actuarem 

no sentido de introduzir novas combinações de produto, de mercado 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. Ou seja, conduzem à destruição 

de produtos ou serviços obsoletos e promovem a sua substituição por produtos e serviços mais 

inovadores.  

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

especial interesse na medida em que as iniciativas de negócio alicerçadas na inovação se revelam 

cada vez mais preponderantes para o crescimento económico.  

Por este motivo, o estudo GEM inclui um conjunto de questões que permite analisar o grau de 

orientação da actividade empreendedora para a inovação dos países, considerando as percepções 

dos empreendedores early-stage relativamente a dimensões como: (i) a novidade do 

produto/serviço disponibilizado junto dos clientes, (ii) a novidade do produto/serviço no mercado 

(concorrência), (iii) a novidade dos processos e tecnologias utilizadas. 

A Figura 16 ilustra a percepção dos empreendedores early-stage angolanos relativamente ao grau de 

novidade dos produtos/serviços disponibilizados juntos dos seus clientes ou potenciais clientes e no 

mercado de concorrência em geral.   

 

                                                           
13

 Schumpeter, Joseph A. (1942), Capitalism, Socialism, and Democracy, New York, Harper & Brothers. 
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Em Angola, 55,7% dos empreendedores early-stage consideram que os produtos ou serviços que 

disponibilizam são novos para todos ou alguns clientes. Uma proporção mais reduzida de 

empreendedores (27,6%) considera ainda que poucos ou nenhuns negócios oferecem o mesmo 

produto/serviço.  

Em relação a 2012, nota-se uma ligeira descida na proporção de empreendedores cuja percepção é a 

de que poucos ou nenhuns negócios oferecem o mesmo produto/serviço (37,2%), indiciando, 

portanto, um maior reconhecimento de existência de concorrência no país. 

Embora este resultado pareça entrar em contradição com o anterior (relativo ao grau de novidade 

dos produtos/serviços junto dos clientes) pode, também, simplesmente, significar que os níveis de 

concorrência em Angola estão a aumentar, com vários negócios a introduzirem novos bens e 

serviços no mercado. 

 

Figura 16: Actividade empreendedora Early-stage orientada para a inovação 

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

Conforme ilustrado na Figura 16, esta avaliação da actividade empreendedora orientada para a 

inovação é transversal aos três tipos de economia, sendo que tende a ser mais expressiva à medida 

que progride o nível/ou fase de desenvolvimento económico. 

O último indicador em matéria de análise do grau de orientação da actividade empreendedora para 

a inovação diz respeito à utilização, por parte dos empreendedores, de tecnologias e procedimentos 

recentes (definidos como estando disponíveis há menos de 1 ano), novos (disponíveis há mais de 1 e 

menos de 5 anos) e que não são considerados novos (disponíveis há mais de 5 anos). A Figura 17 

ilustra a avaliação dos empreendedores angolanos em relação ao grau de novidade da tecnologia e 

procedimentos utilizados nas suas empresas ou negócios. 
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Figura 17: Avaliação das tecnologias utilizadas 

 

 Fonte: Sondagem à População Adulta 2012 e 2013 

 

Em Angola, a proporção de empreendedores early-stage que afirma usar as tecnologias mais 

recentes ou novas (disponíveis até 5 anos) é de 56,4%. Ainda assim, persiste uma proporção 

significativa de empreendedores angolanos, 43,6%, que afirma utilizar tecnologias não novas 

(disponíveis há mais de 5 anos).  

Em relação a 2012, registou-se uma ligeira melhoria das avaliações dos empreendedores face ao uso 

de tecnologias ou procedimentos mais recentes (28,0% em 2012 vs. 32,8% em 2013).  

Os resultados observados em Angola nesta matéria, no ano de 2013, são bastante positivos quando 

comparados com as médias dos três tipos de economia, conforme ilustrado na Figura 17 , mas há 

que levar em linha de conta que uma tecnologia pode ser nova ou recente num determinado 

mercado (ex.: Angola) e de uso corrente noutro (ex.: economias orientadas para a inovação) 

 

 Actividade empreendedora orientada para a internacionalização 

 

O estudo GEM pretende ainda aferir o grau de orientação para a internacionalização dos novos 

negócios e dos negócios nascentes. A Figura 18 ilustra diferentes perfis de internacionalização da 

actividade empreendedora early-stage tomando por referência a percentagem de clientes que os 

empreendedores declaram ter fora do país. 
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Figura 18: Actividade empreendedora Early-stage orientada para a internacionalização 

 
Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

 

Em 2013, 76,7% da actividade empreendedora early-stage angolana revela uma fraca orientação 

internacional. Com efeito, 48,6% dos empreendedores angolanos afirmam que não têm nenhum 

cliente fora do país e 28,1% declara ter entre 1 a 25% de clientes fora do país. Em paralelo, apenas 

uma reduzida proporção de empreendedores (23,3%) declara ter entre 25 a 100% de clientes fora 

do país. 

A partir dos dados apurados pode concluir-se, portanto, que a actividade empreendedora angolana 

tem ainda um longo percurso a percorrer no que toca à internacionalização das suas empresas e 

respectivos produtos/serviços. 

Em 2012, os resultados eram ligeiramente mais positivos em termos do grau de internacionalização 

da actividade empreendedora early-stage do país. A proporção de actividade empreendedora early-

stage com fraca orientação internacional era de 59,3%, sendo que 37,5% dos empreendedores 

angolanos afirmava não ter nenhum cliente fora do país e 21,8% declarava ter entre 1 a 25% de 

clientes fora do país. 

Ainda assim, importa destacar que Angola se destaca no quadro das economias orientadas por 

factores de produção, revelando resultados superiores à média deste tipo de economia em termos 

das proporções de empreendedores que declaram ter pelo menos 25% de clientes fora do país 

(28,1% em Angola vs. 22,8% na média das economias orientadas por factores de produção), entre 25 

a 75% de clientes fora do país (10,5% em Angola vs. 5,6% na média das economias orientadas por 

factores de produção), bem como entre 75 a 100% de clientes fora do país (12,8% em Angola vs. 

3,5% na média das economias orientadas por factores de produção). Simultaneamente, a proporção 

de empreendedores early-stage angolanos que declara não ter nenhum cliente fora do país é 

bastante inferior à média deste tipo de economia (48,6% em Angola vs. 68,1% na média das 

economias orientadas por factores de produção). 

Quando se observa os perfis de internacionalização dos diferentes tipos de economia verifica-se, 

conforme seria de esperar, que as economias orientadas por factores de produção são aquelas que 

revelam uma menor orientação para a internacionalização e as economias orientadas para a 
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inovação as que revelam, por sua vez, uma maior orientação para a internacionalização dos seus 

negócios e respectivos produtos/serviços. 
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EM 2013 
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3. Condições estruturais para o empreendedorismo em Angola  
 

No âmbito do estudo GEM é focado um conjunto de condições estruturais para a análise dos 

elementos que fomentam ou, pelo contrário, obstaculizam o desenvolvimento da actividade 

empreendedora. A principal fonte de informação utilizada para avaliar estas condições estruturais é 

a Sondagem a 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 2013, foram realizadas 38 entrevistas a peritos no ecossistema de 

empreendedorismo em Angola, cujos nomes estão indicados na listagem apresentada 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), 

tomando por referência nove dimensões centrais; e ii) complementar os resultados da Sondagem à 

População Adulta relativos à atitude empreendedora da sociedade angolana, através da perspectiva 

dos peritos consultados. 

Esta sondagem reveste-se de uma abordagem mais subjectiva e qualitativa, mas beneficia do 

conhecimento aprofundado da temática por parte do painel diversificado de peritos seleccionados. 

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

em Angola, as quais se encontram seguidamente apresentadas: 

1. Apoio financeiro 

2. Políticas governamentais 

3. Programas governamentais 

4. Educação e formação 

5. Transferência de Investigação e Desenvolvimento (I&D) 

6. Infra-estrutura 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 2013, 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: 
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1. Insuficiente 

2. Parcialmente insuficiente 

3. Nem suficiente nem insuficiente 

4. Parcialmente suficiente 

5. Suficiente 

 

Cada condição estrutural é avaliada recorrendo a um conjunto de questões específicas, variável 

entre cinco e sete, referentes a aspectos particulares relacionados com essa condição. 

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

empreendedorismo, em Angola (2012 e 2013) e nos três tipos de economia em estudo (economias 

orientadas por factores de produção, economias orientadas para a eficiência e economias 

orientadas para a inovação).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Apoio financeiro 

 

A CEE relativa ao apoio financeiro contempla o nível de acessibilidade a fontes de financiamento 

para empresas novas e em crescimento, incluindo financiamentos privados e subsídios 

governamentais. A Figura 19 apresenta os resultados da avaliação desta condição estrutural. 

 

Figura 19: CEE Apoio financeiro 

 

Fonte: Sondagem a Especialistas 2012 e 2013 

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

como estando entre o parcialmente insuficiente e o nem suficiente nem insuficiente (classificação 

Insuficiente Parcialmente insuficiente Nem suficiente nem insuficiente Parcialmente suficiente Suficiente

1,5 2,0 2.1 2.2 2.3 2.4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3.2 3.3 3.4 3,5 3.6 3.7 3.8 3.9 4,0 4.1 4.2 4.3 4.4 4,5

A

← E F I A →

1)  Existe disponibilidade de capitais próprios suficiente para financiar empresas novas e em crescimento

I A

← F E A →

2) Existe disponibilidade de empréstimos suficiente para financiar empresas novas e em crescimento

← F E A A I →

3) Existe disponibilidade de subsídios governamentais suficiente para empresas novas e em crescimento

I

E A

← F A →

4) Existe disponibilidade de financiamento de privados (além dos fundadores) suficiente para as empresas novas e em crescimento

E

← A A F I →

5) Existe disponibilidade de capital de risco suficiente para financiar empresas novas e em crescimento

I

← A A E F →

6) Existe disponibilidade de financiamento suficiente através de Ofertas Públicas Iniciais (IPO) para as empresas novas e em crescimento

A Angola 2013 E Economias orientadas para a eficiência

A Angola 2012 I Economias orientadas para a inovação

F Economias orientadas por factores de produção 



     
 
 

 
GEM ANGOLA 2013 – Estudo sobre o empreendedorismo 

76 
 

76 

média de 2,5). Esta classificação representa uma ligeira pioria em relação ao valor registado em 

2012, ano que os especialistas consideraram que o apoio financeiro em Angola era nem suficiente 

nem insuficiente (classificação média de 2,7). 

Os factores analisados que consubstanciaram esta pioria dizem respeito à disponibilidade de capital 

de risco e de financiamento através de ofertas públicas iniciais para financiar empresas novas e em 

crescimento. Ou seja, à imagem do observado no ano passado, 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 uma bolsa 

de valores operacional. 

Merece, por oposição, destaque a melhor avaliação atribuída pelos peritos angolanos no ano de 

2013 à disponibilidade de subsídios governamentais para o apoio ao empreendedorismo no país, 

bem como os factores relacionados com a disponibilidade de capitais próprios e de empréstimos, 

que permanecem em terreno positivo (classificação superior a 3). Os especialistas angolanos, em 

2013, 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 alheios os primeiros efeitos das medidas tomadas 

pelo governo angolano no apoio à actividade empreendedora, com especial destaque para a criação, 

já no ano de 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.  

Globalmente, é nas economias orientadas para a inovação que o apoio financeiro é avaliado de 

forma mais positiva pelos especialistas nacionais (classificação média de 2,7), seguidas pelas 

economias orientadas por factores de produção e pelas economias orientadas para a eficiência 

(classificação média de 2,5). O resultado global de Angola para esta CEE encontra-se, este ano, 

alinhado com as economias orientadas por factores de produção e para a eficiência. 

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 neutras,14 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 20. 

                                                           
14

 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 20: CEE Políticas governamentais 

 

Fonte: Sondagem a Especialistas 2012 e 2013 

Os especialistas angolanos consideram as políticas do seu governo encontram-se entre o 

parcialmente insuficiente e o nem suficiente nem insuficiente no apoio às empresas novas e em 

crescimento. A classificação média atribuída a esta CEE foi de 2,5 o que, ainda assim, representa 

uma ligeira melhoria face a 2012, ano em que esta CEE recebeu uma classificação média de 2,4. 

Na opinião dos especialistas, os processos 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 38 especialistas sondados ao factor licenciamento é 

de apenas 1,4 (a pior de entre os sete factores analisados), representando inclusive um decréscimo 

em relação a 2012. 

Paralelamente, a burocracia governamental é também classificada de forma bastante penalizadora 

(2,0), tendo, contudo, registado-se, neste caso, uma melhoria em relação ao ano de 2012, cuja 

classificação média foi de 1,8. 

Por seu lado, e em consonância com o posicionamento de 2012, 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 médias dos três tipos de economia, mas que também não regista melhorias 

consideráveis. 

O factor em relação ao qual os especialistas angolanos emitiram uma apreciação mais favorável, 

dentro desta CEE, no ano de 2013, diz respeito à prioridade política dada ao apoio a empresas novas 

Insuficiente Parcialmente insuficiente Nem suficiente nem insuficiente Parcialmente suficiente Suficiente

1,5 2,0 2.1 2.2 2.3 2.4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3.2 3.3 3.4 3,5 3.6 3.7 3.8 3.9 4,0 4.1 4.2 4.3 4.4 4,5

A

← I F E A →

1) As políticas governamentais (p.e. contratação pública) favorecem as  empresas novas e em crescimento de forma consistente

← F E I A A →

2)  O apoio às empresas novas e em crescimento é uma alta prioridade política a nível do governo nacional

A

← F E A I →

3) O apoio  às empresas novas e em crescimento é uma alta prioridade política ao nível dos governos locais

← A A F E I →

4) As empresas novas e em crescimento conseguem obter a maioria das autorizações e licenças no prazo de uma semana

← E F A I A →

5) A carga fiscal NÃO é um fardo pesado para as empresas novas e em crescimento

E

F A

← A I →

6) Os  impostos e outras regulamentações governamentais são aplicados às empresas novas e em crescimento de forma previsível e consistente

← A A F E I →

7) Lidar com a burocracia governamental, regras e pedidos de licenças governamentais NÃO é demasiado difícil para as empresas novas e em crescimento 

A Angola 2013 E Economias orientadas para a eficiência

A Angola 2012 I Economias orientadas para a inovação

F Economias orientadas por factores de produção 
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e em crescimento pelo governo nacional, este possivelmente favorecido também pelas iniciativas do 

governo referidas anteriormente. 

No quadro global, os especialistas nas economias orientadas por factores de produção são os que se 

revelam mais satisfeitos com as políticas governamentais de apoio ao empreendedorismo 

preconizadas (classificação média de 2,3). Com efeito, verifica-se que uma apreciação mais favorável 

desta CEE aumenta à medida que se avança no grau de desenvolvimento das economias. 

 

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 21. 

 

Figura 21: CEE Programas governamentais 

 

Fonte: Sondagem a Especialistas 2012 e 2013 

 

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

considerada parcialmente insuficiente pelos especialistas angolanos em 2013. Esta classificação 

representa uma ligeira pioria em relação a 2012, ano em que a classificação média desta CEE foi de 

2,3 e constitui a segunda mais baixa do conjunto das nove CEE. 

 

Insuficiente Parcialmente insuficiente Nem suficiente nem insuficiente Parcialmente suficiente Suficiente

1,5 2,0 2.1 2.2 2.3 2.4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3.2 3.3 3.4 3,5 3.6 3.7 3.8 3.9 4,0 4.1 4.2 4.3 4.4 4,5

← F E I A A →

1) Através do contacto com uma única agência, pode ser obtida uma grande variedade de apoios governamentais para empresas novas e em crescimento

← A A F E I →

2) Os parques tecnológicos e as incubadoras de empresas  prestam um apoio efectivo às empresas novas e em crescimento

E

← F A A I →

3) Existe um número adequado de programas governamentais para o apoio a empresas novas e em crescimento

← A A F E I →

4) As pessoas que trabalham para as agências governamentais são competentes e eficientes no apoio às empresas novas e em crescimento

A

← A F E I →

5) Praticamente qualquer pessoa que precise de apoio de um programa governamental para uma empresa nova ou em crescimento consegue

encontrar o que necessita

A

← A F E I →

6) Os programas governamentais de apoio a empresas novas e em crescimento são eficazes 

A Angola 2013 E Economias orientadas para a eficiência

A Angola 2012 I Economias orientadas para a inovação

F Economias orientadas por factores de produção 
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Contrariando o fôlego positivo de apreciações dos especialistas angolanos no ano de 2012, em 2013 

verifica-se um retraimento global nas apreciações dos especialistas consultados, visível nas piorias 

observadas ao nível de alguns factores contemplados nesta CEE, com as excepções dos factores 

relativos à acessibilidade e eficácia na assistência a quem procura estes programas, que mantêm 

classificações médias iguais às do ano de 2012, e à eficácia do apoio prestado pelos parques 

tecnológicos e incubadoras de empresas do país às empresas novas e em crescimento, cuja 

classificação média aumentou em relação a 2012 (1,9 em 2012 vs. 2,1 em 2013). 

 

O factor que registou um maior agravamento diz respeito à avaliação que os especialistas angolanos 

fazem da competência e eficiência dos recursos humanos que trabalham nas agências 

governamentais, verificando uma queda de 0,3 pontos percentuais na classificação média registada 

para este factor (2,3 em 2012 vs. 2,0 em 2013), mostrando que esta deverá ser uma área prioritária 

de intervenção em Angola. 

 

Em consonância com as considerações tecidas para a CEE anterior, é possível concluir, igualmente, 

que a opinião dos especialistas tende a ser mais favorável à medida que se avança no grau de 

desenvolvimento das economias. 

 

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 de ensino15, bem como o impacto da 

educação e formação na actividade empreendedora. Os resultados obtidos para esta condição 

estrutural encontram-se apresentados na Figura 22. 

 

                                                           
15

 Ensino básico, secundário, superior, estudos pós-graduados e profissional. 
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Figura 22: CEE Educação e formação 

 

Fonte: Sondagem a Especialistas 2012 e 2013 

 

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 1,9, a primeira mais baixa, em conjunto com a CEE Transferência de I&D, do conjunto das 

nove CEE analisadas. Este resultado insere-se numa tendência de decréscimo iniciada nos anos 

anteriores, designadamente no ano de 2012, em que a classificação média foi de 2,1. 

A persistência de uma deterioração gradual dos resultados da consulta aos especialistas nacionais na 

CEE de educação e formação deve ser encarado com 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. 

Na maioria dos factores analisados no ano de 2013, Angola permanece não só desfavoravelmente 

posicionada em relação às médias dos três tipos de economias considerados, como em relação aos 

seus próprios resultados de 2012.  

Esta situação é particularmente visível nas apreciações dirigidas aos níveis iniciais de ensino, 

designadamente em termos da formação dada sobre princípios de economia de mercado, nos níveis 

do ensino básico e secundário, bem como em termos da centralidade dada às temáticas do 

empreendedorismo e da criação de novas empresas, factores cujas classificações desceram, 

respectivamente, de 2,0 para 1,6 e de 1,9 para 1,6. Decréscimos menos significativos verificaram-se 

Insuficiente Parcialmente insuficiente Nem suficiente nem insuficiente Parcialmente suficiente Suficiente

1,5 2,0 2.1 2.2 2.3 2.4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3.2 3.3 3.4 3,5 3.6 3.7 3.8 3.9 4,0 4.1 4.2 4.3 4.4 4,5

E

← A A F →

I

1) No ensino básico e secundário é estimulada a criatividade, a auto-suficiência e a iniciativa  pessoal 

A I

← A F E →

2) No ensino básico e secundário é proporcionada formação adequada sobre os princípios económicos do mercado 

A

E

← A F →

I

3) No ensino básico e secundário é dada a devida atenção ao empreendedorismo e à criação de novas empresas

← A A F I E →

4) As instituições de ensino superior asseguram uma preparação adequada para a criação e desenvolvimento de novas empresas

← A A F I E →

5) A oferta educativa nas áreas de gestão e negócios assegura uma boa e adequada preparação para a criação e desenvolvimento de novas empresas

A

← A I F E →

6) O sistema de formação profissional e contínua assegura uma boa e adequada preparação para a criação e desenvolvimento de novas empresas

A Angola 2013 E Economias orientadas para a eficiência

A Angola 2012 I Economias orientadas para a inovação

F Economias orientadas por factores de produção 
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também nas classificações dos factores estímulo da criatividade no ensino básico e secundário, 

ensino superior e oferta educativa nas áreas de gestão e negócios. 

A classificação da atenção dada à qualidade da preparação para a criação e desenvolvimento de 

novas empresas pelo sistema de formação profissional e contínua não sofreu alterações, fixando-se 

no posicionamento de parcialmente insuficiente (classificação de 2,2). 

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. Angola relativamente a esta CEE posiciona-se 

abaixo da média registada para as economias orientadas por factores de produção, cuja classificação 

média é em 2013 de 2,4. 

 

Transferência de Investigação e Desenvolvimento (I&D) 

 

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 

empresas recentes ou em crescimento. Os resultados associados a esta condição estrutural 

encontram-se apresentados na Figura 23. 

 

Figura 23: CEE Transferência de I&D 

 

Fonte: Sondagem a Especialistas 2012 e 2013 

Insuficiente Parcialmente insuficiente Nem suficiente nem insuficiente Parcialmente suficiente Suficiente

1,5 2,0 2.1 2.2 2.3 2.4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3.2 3.3 3.4 3,5 3.6 3.7 3.8 3.9 4,0 4.1 4.2 4.3 4.4 4,5

← A A F E I →

1) As novas tecnologias, a ciência e o conhecimento são transferidos de forma suficiente das universidades e centros de investigação públicos para 

empresas novas e em crescimento 

F I

← A A E →

2) As empresas novas e em crescimento têm tanto acesso à investigação e tecnologia como as empresas grandes já estabelecidas

E

← F I A A →

3) As empresas novas e em crescimento têm capacidade (financeira) para adquirir tecnologia recente

A E

← A F I →

4) Existem subsídios governamentais adequados para as empresas novas e em crescimento adquirirem tecnologia recente

A E

← A F I →

5) A base científica e tecnológica do país apoia de forma eficiente a criação de novos negócios tecnológicos de nível mundial, em pelo menos uma área

← A A F E I →

6) Existem apoios suficientes para engenheiros e cientistas comercializarem as suas ideias através de novas empresas e em crescimento
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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, em conjunto com 

a CEE Educação e Formação, no quadro das nove condições estruturais do GEM Angola 2013, 1,9. 

Em 2012 a situação era idêntica – a Transferência de I&D era a CEE com menor classificação média – 

sendo o valor atribuído menor, 1,8. 

Ainda assim, importa referir que verificou-se uma melhoria generalizada das apreciações dos peritos 

para todos os factores, exceptuando o factor relativo à capacidade financeira das empresas novas e 

em crescimento para adquirir tecnologia recente, que regista um ligeiro decréscimo face a 2012 (2,4 

em 2012 vs. 2,3 em 2013), bem como os factores relativos aos subsídios governamentais existentes 

para este domínio e ao apoio prestado pela base científica e tecnológica do país para a criação de 

novos negócios de cariz tecnológico, cujos valores não sofreram alterações face a 2012. 

Com efeito, estes dois primeiros factores - capacidade financeira das empresas novas e em 

crescimento para adquirir tecnologia recente e subsídios governamentais para aquisição de novas 

tecnologias – que no ano de 2012 tinham melhorado em termos das apreciações dos peritos 

nacionais, registaram, na transição para o ano de 2013, um resfriar na avaliação dos especialistas 

angolanos, hipoteticamente em resultado de um ajustamento de expectativas face aos esforços 

envidados pelo governo angolano e pelo sistema financeiro do país para capitalizar as empresas, 

através de programas como o já referido BUE.  

O principal destaque positivo da avaliação que os peritos angolanos fizeram desta CEE vai para a 

melhoria da avaliação dos peritos em termos da igualdade de acesso à investigação e à tecnologia 

entre empresas novas e empresas estabelecidas, que subiu de 1,8 em 2012, para 2,1 em 2013, bem 

como para o factor que alude aos apoios a engenheiros e cientistas para comercializarem as suas 

ideias, cuja classificação média atribuída pelos especialistas, em 2013, subiu para os 1,6 (vs. 1,3 em 

2012). Apesar destas variações positivas, importa referir que os valores destes factores permanecem 

claramente dentro da classificação de insuficiente, tal como já acontecia em 2012. 

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 (classificação média de 2,6), seguidos dos seus congéneres nas economias 

orientadas para a eficiência (classificação média de 2,3) e só depois pelos das economias orientadas 

por factores de produção (classificação média de 2,1). 
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Infra-estrutura 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 24. 

Figura 24: CEE Infra-estrutura de comércio e serviços 

 

Fonte: Sondagem a Especialistas 2012 e 2013 

 

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 2,5. Este 

resultado representa um retrocesso em relação a 2012, em que a classificação média de 2,7 

qualificava a CEE como mais próxima de uma situação intermédia na escala (valor 3). 

Nesta matéria, os aspectos mais positivos destacados no ano de 2013 estão associados aos serviços 

de consultoria existentes, que registou um ligeiro acréscimo face a 2012 (de 2,8 em 2012 subiu para 

3,0, em 2013), e à facilidade que as empresas novas e em crescimento têm no acesso a bons serviços 

bancários, factor cuja classificação média, neste caso, decresceu face a 2012 (passando de 3,1 em 

2012 para 2,8, em 2013). 

As apreciações relativas à capacidade financeira das novas empresas e em crescimento para aceder 

a serviços de consultoria de apoio à sua actividade, bem como à facilidade de acesso a bons serviços 

jurídicos e contabilísticos regrediram desfavoravelmente face ao ano de 2012. De resto, há que 

salientar que, no que toca a esta CEE, Angola permanece, de acordo com os seus especialistas e 

maioria dos factores analisados, abaixo das médias dos três tipos de economias, mesmo das 

economias orientadas por factores de produção. 

Insuficiente Parcialmente insuficiente Nem suficiente nem insuficiente Parcialmente suficiente Suficiente

1,5 2,0 2.1 2.2 2.3 2.4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3.2 3.3 3.4 3,5 3.6 3.7 3.8 3.9 4,0 4.1 4.2 4.3 4.4 4,5

F

← A A E I →

1) Existem fornecedores de serviços e consultores suficientes para apoiar empresas novas e em crescimento

E

← A A F I →

2) As empresas novas e em crescimento conseguem suportar o custo da contratação de serviços e consultores de apoio à sua atividade

← A A F E I →

3) É fácil para as empresas novas e em cresimento terem acesso a bons fornecedores de serviços e consultores de apoio à sua atividade

← A A F E I →

4) É fácil para empresas novas e em crescimento terem acesso a  bons serviços jurídicos e contabilísticos

E

← A A I F →

5) É fácil para as empresas novas e em crescimento terem acesso a bons serviços bancários (verificação de contas, transacções monetárias, 

letras de crédito,etc.)
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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 25. 

 

Figura 25: CEE Abertura do mercado 

 

Fonte: Sondagem a Especialistas 2012 e 2013 

 

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 2,4 contra 

2,5 registados em 2012, o que representa um posicionamento menos favorável. 

O factor que permanece enquanto outlier dentro desta CEE continua a ser a aplicação da legislação 

anti-trust (anti monopólios), cuja classificação média é de 1,5. Importa, contudo, referir que houve 

uma ligeira melhoria da percepção dos especialistas angolanos sondados (passando de 1,3 para 1,5) 

em relação a este factor. Também foi possível verificar uma melhoria de percepções ao nível da 

avaliação das mutações do mercado de negócios entre empresas (subindo de 2,9 para 3,1). 

Os restantes factores que compõem esta CEE registam retrocessos na opinião dos especialistas em 

2013. 

Insuficiente Parcialmente insuficiente Nem suficiente nem insuficiente Parcialmente suficiente Suficiente

1,5 2,0 2.1 2.2 2.3 2.4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3.2 3.3 3.4 3,5 3.6 3.7 3.8 3.9 4,0 4.1 4.2 4.3 4.4 4,5

I

← A E F →

A

1) O mercado de bens de consumo e serviços muda radicalmente de ano para ano

E

← A I A F →

2) O mercado de negócios entre empresas muda radicalmente de ano para ano

I

← A A E F →

3) As empresas novas e em crescimento conseguem entrar facilmente em novos mercados

I A

← A E F →

4) As empresas novas e em crescimento podem suportar o custo de entrada no mercado

← A A E F I →

5) As empresas novas e em crescimento podem entrar no mercado sem que sejam injustamente bloqueadas pelas empresas já estabelecidas

← A A F E I →

6) A legislação anti-trust é eficiente e bem aplicada

A Angola 2013 E Economias orientadas para a eficiência

A Angola 2012 I Economias orientadas para a inovação

F Economias orientadas por factores de produção 



     
 
 

 
GEM ANGOLA 2013 – Estudo sobre o empreendedorismo 

85 
 

85 

A opinião dos especialistas angolanos encontra-se abaixo da classificação média das economias 

orientadas por factores de produção (2,9), que este ano suplantam as economias orientadas para a 

inovação (2,7) na liderança desta CEE.  

No caso das economias orientadas para a inovação, a aplicação da legislação anti-trust é bastante 

valorizada pelos especialistas, ao passo que nas economias orientadas por factores de produção 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 2,7, o 

que as coloca ligeiramente atrás das restantes.  

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.  

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 incremento do 

empreendedorismo. Os resultados associados a esta condição estrutural são apresentados na Figura 

26. 

Figura 26: CEE Acesso a infra-estruturas físicas 

 

Fonte: Sondagem a Especialistas 2012 e 2013 

 

Insuficiente Parcialmente insuficiente Nem suficiente nem insuficiente Parcialmente suficiente Suficiente

1,5 2,0 2.1 2.2 2.3 2.4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3.2 3.3 3.4 3,5 3.6 3.7 3.8 3.9 4,0 4.1 4.2 4.3 4.4 4,5

A

← A F E I →

1) As infraestruturas físicas (p.e. estradas, utilidades, comunicações, tratamento de resíduos) garantem um bom apoio para as empresas 

novas e em crescimento

← A A F E I →

2) NÃO é muito caro para uma empresa nova ou em crescimento ter bom acesso a infraestruturas de comunicação (telefone, internet etc.)

← A A F E I →

3) As empresa novas e em crescimento consegue ter  acesso  a infraestruturas de comunicação (telefone, internet, etc.) no prazo de uma semana

← A A F E I →

4) As empresas novas e em crescimento conseguem suportar o custo de utilidades básicas (gás, água, eletricidade, saneamento)

← A A F E I →

5) As empresas novas e em crescimento conseguem ter acesso a utilidades básicas (gás, água, electricidade, saneamento básico) em cerca de um mês
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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 2,3, a terceira mais baixa do conjunto das nove, 

e igual ao valor registado 2010 (2,3). 

A observação da Figura 23 permite concluir que, na opinião dos especialistas, existem quer 

melhorias, quer piorias visíveis entre 2012 e 2013 no conjunto de infra-estruturas físicas que servem 

a actividade empreendedora em Angola.  

A existência de melhorias ao nível desta CEE permite antever um cenário mais positivo face aos anos 

anteriores, começando a ser visíveis, nas percepções dos especialistas angolanos, os primeiros 

efeitos decorrentes dos esforços de modernização e reabilitação das infra-estruturas físicas em 

Angola.  

Os factores que registam uma melhoria face ao ano de 2012 dizem respeito às infra-estruturas 

físicas e de comunicação, bem como ao acesso a utilidades básica no curto prazo.  

Por seu turno, os factores que registam um agravamento das opiniões dos peritos dizem respeito 

aos custos de acesso a infra-estruturas de comunicação e a utilidades básicas por parte das novas 

empresas e das empresas em crescimento.  

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 3,2. 

No caso desta CEE, a análise efectuada é relativamente linear, com o aumento gradual de opiniões 

favoráveis em relação às infra-estruturas físicas de apoio à actividade empreendedora, à medida que 

se avança no grau de desenvolvimento económico. Com efeito, as economias orientadas por 

factores de produção são as que reúnem as opiniões menos favoráveis em relação a esta CEE 

(classificação média de 3,2), sendo as economias orientadas para a inovação as que, por oposição, 

recolhem as opiniões mais favoráveis, quer em termos médios (4,0), como em cada um dos factores 

individuais analisados. 

 

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 análise incide 

numa avaliação geral da relação entre a cultura nacional e o empreendedorismo, tal como ilustrado 

na Figura 27. 
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Figura 27: CEE Normas culturais e sociais 

 

Fonte: Sondagem a Especialistas 2012 e 2013 

 

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 2013, a CEE atingiu uma classificação média 

de 2,8, sendo por isso considerada nem suficiente nem insuficiente. A classificação de 2012 foi, 

contudo, ligeiramente superior (3,0). 

Os especialistas angolanos valorizam sobretudo a cultura do país, que consideram estimular e 

valorizar a autonomia e a iniciativa individual, bem como a tomada de risco, factores que se 

encontram avaliados acima das médias dos restantes tipos de economias. No caso do factor que 

alude à valorização da autonomia e iniciativa individual por parte da cultura nacional, é de notar que 

a classificação média de Angola em 2013 foi superior à registada em 2012.  

O mesmo já não se passa na avaliação da valorização da responsabilidade do indivíduo pela cultura 

nacional angolana. Neste factor em particular a avaliação dos peritos piorou em relação a 2012 e 

Angola revela agora resultados mais negativos que as médias dos restantes tipos de economias. 

Finalmente, o estímulo do êxito individual pela cultura nacional regista igualmente um retraimento, 

na opinião dos especialistas, que coloca Angola abaixo dos restantes tipos de economias. 

No cômputo global, os diferentes tipos de economia apresentam, para cada factor analisado, valores 

bastante próximos entre si, não se detectando uma tendência de prevalência por parte que qualquer 

um. 

Insuficiente Parcialmente insuficiente Nem suficiente nem insuficiente Parcialmente suficiente Suficiente

1,5 2,0 2.1 2.2 2.3 2.4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3.2 3.3 3.4 3,5 3.6 3.7 3.8 3.9 4,0 4.1 4.2 4.3 4.4 4,5

I

← A A E F →

1) A cultura nacional estimula fortemente o êxito individual conseguido através do esforço pessoal

E

← F A A →

I

2) A cultura nacional valoriza a auto-suficiência, a autonomia e a iniciativa individual

← I E F A A →

3) A cultura nacional estimula a tomada de risco empreendedor

F

← A I A →

E

4) A cultura nacional estimula a criatividade e a inovação

E

← A A F →

I

5) A cultura nacional valoriza a responsabilidade do indivíduo (em vez do colectivo) na gestão da sua vida pessoal
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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 da 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 28 são apresentados os resultados associados a esta vertente da presente 

condição estrutural. 

Figura 28: Oportunidades para iniciar um negócio 

 

Fonte: Sondagem a Especialistas 2012 e 2013 

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 3,8. Esta 

apreciação não regista nenhuma alteração em relação ao ano de 2012, cuja classificação média foi 

igualmente de 3,8. 

Conforme observado no ano de 2012, de entre todos os factores analisados, apenas a capacidade 

dos angolanos para aproveitar as oportunidades de empreendedorismo existentes é avaliada de 

forma mais negativa (classificação média de 2,5) pelos especialistas nacionais auscultados.  

À imagem do observado nos últimos dois anos, os especialistas angolanos consideram que a 

capacidade humana é um factor menos em Angola, o que reforça a necessidade de melhorias 

urgentes na formação de qualificação das pessoas, de forma a estimular o seu potencial 

empreendedor. 

Insuficiente Parcialmente insuficiente Nem suficiente nem insuficiente Parcialmente suficiente Suficiente

1,5 2,0 2.1 2.2 2.3 2.4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3.2 3.3 3.4 3,5 3.6 3.7 3.8 3.9 4,0 4.1 4.2 4.3 4.4 4,5

A

← I E F A →

1) Existem muitas e boas oportunidades para a criação de novos negócios

← I E F A A →

2) Existem mais oportunidades para a criação de novos negócios do que pessoas capazes de tirar partido delas

← I E F A A →

3) As boas oportunidades para a criação de novos negócios aumentaram consideravelmente nos últimos cinco anos

A

← A I E F →

4) Os indivíduos conseguem facilmente aproveitar as oportunidades de empreendedorismo existentes

A

← I E F A →

5) Existem diversas boas oportunidades para criar negócios de grande potencial de crescimento
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À excepção deste factor, todos os outros apresentam classificações acima ou igual a 4, reforçando a 

convicção forte dos especialistas nacionais de que existem oportunidades variadas para a criação de 

negócios em Angola.  

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 efeito, porventura 

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

especialistas das economias orientadas para a inovação permanecem entre os mais cépticos em 

relação a esta questão, cuja classificação média obtida foi a mais reduzida dos três tipos de 

economia 3,6). Por sua vez, os especialistas em economias orientadas por factores de produção 

emitem as opiniões mais positivas (classificação média de 3,6). 

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 29 encontram-se apresentados os resultados que reflectem esta percepção. 

 

Figura 29: Capacidades e conhecimentos para começar um negócio 

 

Fonte: Sondagem a Especialistas 2012 e 2013 

 

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 2,3. Este 

resultado representa, contudo, uma ligeira melhoria em relação ao ano de 2012, em que a 

classificação média foi de 2,2. 

Insuficiente Parcialmente insuficiente Nem suficiente nem insuficiente Parcialmente suficiente Suficiente

1,5 2,0 2.1 2.2 2.3 2.4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3.2 3.3 3.4 3,5 3.6 3.7 3.8 3.9 4,0 4.1 4.2 4.3 4.4 4,5

I

← A A E F →

1) Muitas pessoas sabem como criar e gerir um negócio com potencial de forte crescimento

← A A E I F →

2) Muitas pessoas sabem como criar e gerir um pequeno negócio

I

← A A E F →

3) Muitas pessoas têm experiência na criação de novos negócios

I

← A E A F →

4) Muitas pessoas conseguem reagir rapidamente a boas oportunidades para um novo negócio

I

← A A E F →

5) Muitas pessoas têm capacidade para organizar os recursos necessários para um novo negócio
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Esta avaliação globalmente pouco favorável enquadra-se na linha de opiniões fortemente negativas 

em relação à CEE de Educação e Formação no país, traduzindo o simples facto de que um sistema 

educativo com debilidades 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. Ainda assim, importa sublinhar 

que a opinião dos especialistas angolanos evoluiu favoravelmente em 3 dos 5 factores que 

compõem esta CEE, entre 2012 e 2013. Com efeito, no que toca a factores que aludem à capacidade 

das pessoas para organizarem os recursos necessários para a criação de um negócio, ao 

conhecimento para criar e gerir um negócio de pequena dimensão e, por último, à capacidade dos 

angolanos de reacção rápida a novas oportunidades de negócio, verifica-se um aumento, ainda que 

ligeiro, das classificações médias atribuídas. Ou seja, de certa forma, estes resultados evidenciam o 

reconhecimento por parte dos especialistas angolanos da existência de características expeditas 

entre a população angolana, também elas importantes para a actividade empreendedora. 

Destacam-se, pela negativa, as apreciações relativas à capacidade das pessoas para criar um negócio 

com forte potencial de crescimento e à experiência que possuem na criação de novos negócios. 

Em geral, os especialistas nas economias orientadas por factores de produção são mais positivos nas 

avaliações atribuídas aos diferentes factores que constituem esta CEE.  

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 30. 

Figura 30: Imagem social dos empreendedores 

 

Fonte: Sondagem a Especialistas 2012 e 2013 

Insuficiente Parcialmente insuficiente Nem suficiente nem insuficiente Parcialmente suficiente Suficiente

1,5 2,0 2.1 2.2 2.3 2.4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3.2 3.3 3.4 3,5 3.6 3.7 3.8 3.9 4,0 4.1 4.2 4.3 4.4 4,5

← I E F A A →

1) A criação de um novo negócio é considerada uma forma apropriada de se tornar rico

E

← I F A A →

2) A maioria das pessoas considera tornar-se empreendedor como uma opção de carreira desejável

F

← I E A →

A

3) Os empreendedores de sucesso têm um elevado estatuto social e são respeitados

← A E F I A →

4) Assiste-se muitas vezes a histórias nos media sobre empreendedores de sucesso

E

← A A I F →

5) A maioria das pessoas pensa nos empreendedores enquanto pessoas competentes e com recursos

A Angola 2013 E Economias orientadas para a eficiência

A Angola 2012 I Economias orientadas para a inovação

F Economias orientadas por factores de produção 
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A opinião dos especialistas angolanos relativamente à imagem social dos empreendedores é 

globalmente positiva e mais favorável do que nos três tipos de economias considerados. Em 2013, os 

especialistas angolanos atribuíram uma classificação média de 3,7 a esta CEE. Em relação a 2012, 

verificou-se uma ligeira fragilização da imagem do empreendedor, ano em que a classificação média 

foi de 3,8. 

Os dois factores que contribuíram para esta fragilização dizem respeito, por um lado, à centralidade 

atribuída pelos media aos percursos de empreendedores de sucesso, cujo valor desceu de 3,7 em 

2012 para 3,3 em 2013 e, por outro lado, à percepção da sociedade sobre o empreendedorismo 

como opção de carreira desejável, que, por sua vez, desceu de 3,7 em 2012, para 3,5 em 2013. 

Dentro deste tópico há, contudo, 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. 

As diferenças globais entre os três tipos de economia não são muito significativas, sendo a imagem 

social do empreendedor mais prestigiada nas economias orientadas por factores de produção. Esta 

imagem mais positiva é evidente, sobretudo, ao 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. Com efeito, 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. Empreendedorismo jovem em Angola 

 

À semelhança do que ocorreu em 2012, o estudo GEM Angola 2013 dedicou uma considerável 

atenção ao fenómeno do empreendedorismo entre os segmentos mais jovens da população, 

nomeadamente entre os indivíduos com idades compreendidas entre os 18 e os 34 anos. 

No GEM 2013, no entanto, a análise do empreendedorismo jovem foi efectuada a um nível mais 

aprofundado que no ano anterior, estendendo-se às três dimensões de análise consideradas na 

Sondagem à População Adulta global – atitudes, actividade e aspirações. A consulta aos especialistas 

nacionais sobre temáticas de empreendedorismo jovem foi novamente incluída no estudo. 

No que toca às três dimensões do empreendedorismo analisadas, dado resultarem directamente da 

Sondagem à População Adulta, importa referir alguns aspectos metodológicos relevantes. Foi 

utilizada uma subamostra da amostra inicial, contendo todos os indivíduos com idades 

compreendidas entre os 18 e os 34 anos. Esta subamostra contém 1053 indivíduos.16  

É ainda relevante referir que, dado ser esta a primeira iteração de um estudo mais aprofundado do 

fenómeno do empreendedorismo jovem em Angola, não existe um número suficiente de valores de 

referência. Normalmente, os estudos GEM procuram acompanhar a evolução dos diversos 

indicadores estudados ao longo dos vários anos. Em 2013, tal não é possível para todos os 

indicadores analisados. 

A análise do empreendedorismo jovem em Angola apresenta uma importante componente de 

estudo de diferenças de género. De facto, saber se existem diferenças significativas entre as 

percepções, actividade e aspirações empreendedoras de homens e mulheres é um dos principais 

objectivos da análise. Assim, para cada indicador de percepções, actividade ou aspirações 

empreendedoras estudado, é feita uma análise complementar de modo a detectar diferenças ao 

nível do género, nomeadamente, se o género tem influência sobre cada indicador.17  

Atitudes e percepções sobre empreendedorismo 

À semelhança do que foi efectuado para a generalidade da população adulta, o estudo de atitudes e 

percepções sobre o empreendedorismo entre os jovens angolanos focou-se em investigar, por um 

lado, as suas ideias sobre o seu próprio potencial e intenção de criação de negócios e, por outro, as 

suas percepções sobre a opinião da sociedade angolana sobre o empreendedorismo. 

As percepções dos indivíduos sobre a sua própria capacidade para criar e gerir um negócio e sobre a 

existência de boas oportunidades para o fazer num prazo de seis meses após a realização da 

sondagem são um elemento típico dos estudos GEM. 

                                                           
16

 Ao contrário dos resultados para a população adulta discutidos no capítulo 2, que resultam de ponderações 
aplicadas a cada observação da amostra, os resultados da análise ao empreendedorismo jovem não são 
ponderados. Ainda assim, a ausência de ponderadores não deverá invalidar o teor dos resultados e conclusões 
apresentadas, embora possa deixar alguma margem para correcção fina de valores.    
17

 Esta investigação foi efectuada recorrendo a processos de tabulação cruzada no software de análise 
estatística SPSS, com utilização do teste do chi-quadrado para determinação de dependência entre variáveis. 
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Os resultados encontrados para os jovens angolanos estão indicados na Figura 31. 

Figura 31: Percepção dos jovens angolanos sobre capacidades e oportunidades empreendedoras, por género 

 
Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

 

Globalmente, existem em Angola mais jovens que acreditam que, num futuro próximo, existirão 

boas oportunidades para criar um negócio (59,2%) do que aqueles que crêem ter as capacidades 

necessárias para o fazer (55,9%). 

Verifica-se ainda que, em ambos os indicadores, parece reinar um positivismo maior por parte dos 

jovens do sexo masculino, que acreditam mais nas suas próprias competências para criar um 

negócio e na existência de boas oportunidades para o fazer a curto prazo. No entanto, se no caso 

das competências a dependência entre género e percepção não se reveste de significância 

estatística, no caso da existência de oportunidades verifica-se o oposto. Existe, efectivamente, uma 

dependência entre ser um jovem do sexo masculino e ter percepções mais positivas sobre a 

existência de boas oportunidades de criação de novos negócios a seis meses. A explicação para este 

fenómeno não é imediata mas pode-se, por exemplo, levar em linha de conta que, especialmente 

fora das economias avançadas, as mulheres tendem a ser mais conservadoras e parcimoniosas no 

que toca à gestão do seu tempo e recursos, uma vez que são frequentemente responsáveis únicas 

pelos cuidados do agregado familiar. Esta circunstância pode levar a que encarem de forma mais 

pessimista a existência de boas oportunidades para iniciarem os seus próprios negócios.  

O GEM convencionou ainda chamar de empreendedores potenciais todos os indivíduos que 

declarem simultaneamente ter as competências necessárias para criar e gerir um negócio e acreditar 

que boas oportunidades para tal venham a acontecer em seis meses. 

As proporções de empreendedores potenciais entre a população jovem angolana são indicadas na 

Figura 32. 
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Figura 32: Proporção de empreendedores potenciais entre os jovens angolanos, por género 

 
Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

 

Como ilustrado na figura, cerca de 47% dos jovens angolanos são empreendedores potenciais, sendo 

que essa proporção é maior entre os homens (49,1%) do que entre as mulheres (44,6%). 

Naturalmente, existindo uma dependência estatisticamente significativa entre o género e a 

percepção de oportunidades, existe automaticamente uma dependência estatisticamente 

significativa entre o género e o potencial empreendedor, que é superior nos jovens do sexo 

masculino. 

Adicionalmente, existe também uma dependência estatisticamente significativa entre a percepção 

de competências e a percepção de oportunidades. De facto, os jovens que acreditam ter maiores 

competências para criar e gerir um negócio tendem a acreditar também que existirão boas 

oportunidades para o fazer a curto prazo. Parece haver um “contágio de optimismo” entre duas 

percepções cuja associação, em abstracto, não têm alicerces sólidos.  

No campo das atitudes e percepções sobre o empreendedorismo, o GEM estuda também a 

proporção de empreendedores intencionais, aqueles que tencionam criar um negócio nos três anos 

seguintes à realização da sondagem, e a proporção de indivíduos que admitem que o receio de 

falhar os impediria de criar um negócio. 

Ambas as proporções estão indicadas na Figura33 para o universo dos jovens angolanos. 
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Figura 33: Percepção dos jovens angolanos sobre intenções de criar um negócio e impedimento por receio de 
falhar, por género 

 
Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

 

Aproximadamente metade dos jovens angolanos (48,3%) declara ter intenções de iniciar um novo 

negócio entre 2013 e 2016. A percentagem de jovens do sexo masculino que declara essa intenção é 

ligeiramente superior à de jovens do sexo feminino (49,5% vs. 47,2%), mas não existe uma 

dependência estatisticamente significativa entre género e intenções empreendedoras. 

A mesma ausência de significância estatística existe na análise do receio do risco empreendedor 

entre os jovens angolanos. Embora os resultados de 2013 mostrem que a proporção de mulheres 

que declara que o receio de falhar as impediria de iniciar um negócio é maior que a de homens 

(45,8% vs. 40,9%) parece existir independência estatística entre género e receio de falhar. 

Finalmente, estudou-se ainda as percepções que os jovens angolanos têm sobre a forma como a sua 

sociedade encara os empreendedores e o empreendedorismo. Neste caso, como mostrado na Figura 

34, a maioria dos jovens de ambos os sexos acredita que o empreendedorismo é encarado como 

uma opção de carreira desejável pela sociedade e que os empreendedores gozam de um estatuto 

social elevado. 
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Figura 34: Percepção dos jovens angolanos sobre o empreendedorismo como carreira desejável e o elevado 
estatuto social do empreendedor, por género 

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

Novamente, a maioria das respostas positivas vem dos jovens do sexo masculino mas volta a não se 

verificar qualquer tipo de dependência estatisticamente significativa entre género e percepções. 
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Figura 35: Taxa TEA Jovem de Angola, por género 

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

A taxa TEA Jovem em Angola atinge, em 2013, os 22,5%, valor que não difere significativamente da 

taxa TEA adulta (22,2%). Ainda assim, regista-se entre os jovens uma maior paridade de género no 

que toca à actividade empreendedora early-stage, com proporções relativamente idênticas de 

homens e mulheres envolvidos na criação e gestão de negócios nascentes e novos, 22,7% e 22,3% 

respectivamente. Novamente, não se verifica qualquer dependência estatística entre género e 

actividade empreendedora early-stage no seio da população jovem de Angola, sendo que os 

próprios valores de taxas TEA masculina e feminina jovens são mais homogéneos do que os valores 

identificados na população adulta em geral (24,3% TEA masculina vs. 20,4% TEA feminina). 

Por outro lado, verifica-se que existem dependências estatisticamente significativas entre faixas 

etárias e taxa TEA Jovem em Angola. Para esta análise, a população jovem angolana foi dividida em 

duas faixas etárias: dos 18 aos 24 e dos 25 aos 34 anos. A Figura 36 mostra que a incidência 

empreendedora é maior entre os jovens mais velhos do que entre os mais novos. 
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Figura 36: Taxa TEA Jovem de Angola, por faixa etária e género 

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

A taxa TEA para os jovens de 25 a 34 anos é de 28,6%, portanto, superior tanto à taxa TEA da 

população adulta, como à taxa TEA Jovem. Por outro lado, a taxa TEA para os jovens com idades 

compreendidas entre os 18 e os 24 anos apresenta um valor de apenas 17,2%. A dependência entre 

faixas etárias e taxa TEA, como referido, é estatisticamente significativa, concluindo-se os jovens 

mais velhos são mais propensos a enveredar pela actividade empreendedora que os mais novos. 

Foi também estudada a relação entre a actividade empreendedora e os níveis educacionais dos 

jovens angolanos. No entanto, antes de enveredar por esse caminho, é pertinente comparar esses 

mesmos níveis globalmente em termos de género. Isso é feito na Figura 37. 

Figura 37: Níveis de escolaridade dos jovens angolanos, por género 

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 
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Como mostra a Figura 37, a larga maioria dos jovens angolanos (80,1% dos homens e 77,8% das 

mulheres) possui qualificações educacionais entre o ensino básico e o ensino secundário. Conforme 

é possível concluir pela análise da Figura 37, os jovens angolanos do sexo masculino tendem a atingir 

patamares educacionais mais elevados, particularmente a nível do ensino secundário, pós-

secundário não superior e ensino superior, ao passo que a proporção da população jovem feminina 

que se fica pelos níveis mais baixos de ensino é superior à masculina. 

Embora as diferenças sejam mínimas para cada nível de ensino, a dependência é estatisticamente 

significativa, o que quer dizer que é ligeiramente mais provável que um jovem do sexo masculino 

atinja níveis educacionais superiores. 

No que toca aos níveis de escolaridade dos jovens empreendedores, a sua distribuição assemelha-se 

à verificada para a população jovem no geral. Para esta análise, procede-se à consulta da Figura 38. 

Figura 38: Níveis de escolaridade da população jovem empreendedora early-stage e da população jovem no 
geral 

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

Embora haja uma maior prevalência de jovens com grau de educação superior dentro da população 

empreendedora do que na população jovem em geral, não foi detectada qualquer dependência 

significativa entre o nível de educacional e a actividade empreendedora. 

A separação de níveis educacionais por género dentro da população jovem empreendedora é 

apresentada na Figura 39. 
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Figura 39: Níveis de escolaridade da população empreendedora early-stage, por género 

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

Neste caso, a situação é semelhante à verificada na população jovem em geral. Os níveis 

educacionais atingidos pelos homens são ligeiramente superiores aos das mulheres mas, não 

existindo uma dependência significativa entre educação e actividade empreendedora, não se pode 

concluir categoricamente que um jovem empreendedor possua qualificações académicas 

tendencialmente superiores a uma jovem empreendedora. 

Além da actividade empreendedora early-stage, também a actividade empreendedora estabelecida 

(EB) entre a população jovem angolana foi estudada. Os resultados estão ilustrados na Figura 40. 

Figura 40: Taxa de empreendedorismo de negócios estabelecidos jovem de Angola, por género 

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 
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Tal como sucede no caso da população adulta em geral, a taxa EB Jovem é significativamente inferior 

à taxa TEA Jovem. No entanto, ao passo que a taxa EB da população adulta em geral é de 8,5%, a 

taxa EB Jovem não passa dos 6,0%. Este é um indicador que a população jovem tem maiores 

dificuldades em conseguir manter os seus negócios activos para lá dos três anos e meio de vida. Esta 

diferença de 2,5 pontos percentuais entre as taxas EB, a desfavor da taxa EB Jovem, é 

consideravelmente maior que a diferença de apenas 0,3 pontos percentuais que se verifica nas taxas 

TEA (e, neste caso, a favor da taxa TEA Jovem). 

Embora a taxa EB seja maior entre os empreendedores masculinos, não se verifica uma dependência 

estatisticamente significativa entre género e taxa de negócios estabelecidos. 

Finalmente, no que toca à actividade empreendedora, foi estudada a cessação de negócios entre a 

população jovem angolana, obtendo-se os resultados indicados na Figura 41. 

Figura 41: Proporção de jovens angolanos que cessaram a actividade empreendedora nos 12 meses anteriores 
à sondagem e continuidade do negócio, por género 

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

A Figura41 mostra que 20,3% dos jovens angolanos cessaram a actividade empreendedora nos 12 

meses anteriores à sondagem, sendo que, na maioria dos casos, o negócio continuou em actividade. 

Este é um resultado sem dúvida interessante, em linha com o que se verifica na população adulta 

em geral, mas uma inversão de tendências em Angola, onde a taxa de negócios descontinuados após 

cessação da actividade do empreendedor responsável costuma ser superior à taxa de negócios 

continuados. Esta é, aliás, a tendência ainda verificada nos diversos tipos de economias em estudo. 

A cessação de negócios por parte das jovens empreendedoras resulta numa maior proporção de 

negócios continuados que no caso dos jovens empreendedores, ao passo que o contrário se verifica 

para negócios não continuados. Ainda assim, nenhuma dependência estatística entre género e 

descontinuação de negócios foi detectada. 
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No que toca a razões para cessação de negócios, nomeadamente ausência de lucro ou dificuldade 

em obter financiamento, os resultados são apresentados na Figura 42. 

Figura 42: Razões para cessação da actividade empreendedora entre os jovens angolanos 

  

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

Dos resultados indicados na figura, salta à vista que em 2013, um maior número de cessações de 

actividade empreendedora por parte de homens se deveu à falta de lucros do negócio, ao passo que 

a dificuldade em obter financiamento foi o mais importante motivo identificado pelas mulheres. 

Este último dado é relativamente interessante, uma vez que a dificuldade das empreendedoras 

obterem financiamento junto do sector financeiro formal é reconhecida na maioria das economias 

menos avançadas. Frequentemente, o facto de as mulheres não terem bens em seu nome e não 

poderem apresentar garantias aos bancos coloca-as numa situação de inelegibilidade para serem 

beneficiárias de empréstimos bancários. Assim, os resultados de Angola, em 2013 não surpreendem. 

No entanto, o facto de não ter sido encontrada significância estatística na dependência entre género 

e motivos para cessação da actividade empreendedora limita as conclusões que se podem tirar a 

este respeito. 
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No que a aspirações empreendedoras da população jovem diz respeito, o GEM Angola olhou para 

dois indicadores principais – o grau de internacionalização dos negócios e o número esperado de 

postos de trabalho que os jovens empreendedores esperam vir a criar nas suas empresas.  

Negócios early-stage internacionalizados apresentam, à partida, maior potencial de crescimento e 

sustentabilidade e consubstanciam aspirações maiores por parte dos seus proprietários e gestores, 
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ao passo que a estimativa de postos de trabalho a criar mede também o impacto que a empresa 

espera vir a ter no tecido socioeconómico em que se insere. 

Começando pelas expectativas dos jovens empreendedores angolanos em termos de criação de 

postos de trabalho, estas estão ilustradas na Figura 43. 

Figura 43: Expectativas da população jovem empreendedora angolana de criação de postos de trabalho a 5 
anos, por género 

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

No global, a maioria dos jovens empreendedores angolanos espera vir a criar entre um e cinco 

postos de trabalho nos seus negócios, nos próximos 5 anos (63,3%). Ainda assim, o facto de apenas 

2,0% dos jovens não contar criar qualquer posto de trabalho e, simultaneamente, de mais de 35% 

estimar criar 6 ou mais postos de trabalho é um indicador positivo das aspirações de crescimento 

que os jovens angolanos projectam para as suas empresas. 

No que toca à divisão por género, os homens são, em 2013, mais conservadores que as mulheres em 

termos de perspectivas de criação de emprego. Efectivamente, nas gamas altas de criação de postos 

de trabalho (6-19 e >20), a proporção de negócios geridos por mulheres é maior. Ainda assim, não 

existe dependência estatística entre género e expectativas de criação de postos de emprego. 

A respeito dos níveis de internacionalização de negócios, os resultados são apresentados na Figura 

44. 
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Figura 44: Grau de internacionalização dos negócios early-stage de jovens empreendedores angolanos, 
medido por proporção de clientes no estrangeiro 

 

Fonte: Sondagem à População Adulta 2013 

A Figura 44 mostra que quase metade dos jovens empreendedores angolanos não tem clientes fora 

do País (48,3%), proporção semelhante à encontrada na generalidade da população adulta (48,6%). 

Adicionalmente, a proporção de negócios geridos por jovens que têm entre 1 e 24% de clientes fora 

do País é superior à encontrada na população adulta em geral (31,7% vs. 28,1%), ao passo que os 

níveis mais elevados de internacionalização (proporções de clientes no estrangeiro superiores a 

25%) são mais prevalentes em negócios geridos pela população adulta em geral (23,3% vs. 20,0%). 

É ainda de assinalar que os maiores níveis de internacionalização (novamente, acima de 25% de 

clientes no estrangeiro), em 2013, eram atingidos por empreendedoras, embora não haja 

dependência estatística entre género e nível de internacionalização. 

 

Avaliação dos especialistas nacionais 

 

No âmbito da avaliação das 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 nas Figuras 45 e 46. 
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Figura 45: Empreendedorismo e jovens 

 

Fonte: Sondagem a Especialistas 2012 e 2013 

 

Da Figura 45 resulta que os especialistas angolanos avaliam de forma globalmente penalizadora as 

condições do País para facilitar a experiência empreendedora dos jovens. Factores como o acesso à 

educação primária e secundária e a efectividade de programas governamentais são alvo de opiniões 

particularmente negativas que, além do mais, pioraram em relação ao ano de 2012. Adicionalmente, 

as opiniões em Angola são mais penalizadoras que nos três tipos de economias consideradas. 

Os especialistas consideram também que os jovens angolanos estão mais pressionados que os 

restantes a procurar trabalho não só por ausência de alternativas, mas também porque são 

pressionados pela família a contribuir para o orçamento familiar. Pode até dizer-se que estes 

factores fomentam o empreendedorismo jovem, mas é, sem dúvida, um empreendedorismo de 

necessidade, o que aliás é também patente na opinião dos especialistas. 

Os especialistas angolanos admitem ainda mais fortemente que os restantes que os jovens 

envolvidos em actividades empreendedoras aprendem a desenvolver os seus negócios 

principalmente à custa da sua própria rede de contactos e experiência, o que deixa antever que as 

estruturas de apoio formais podem ser escassas. 
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Figura 46: Empreendedorismo e jovens adultos 

 

Fonte: Sondagem a Especialistas 2012 e 2013 

No que toca à avaliação da situação da relação do empreendedorismo com jovens adultos, as 

opiniões dos especialistas angolanos pioraram de forma quase generalizada em relação a 2012 e são 

mais penalizadoras que as dos seus congéneres nos três tipos de economia. 

É especialmente gravoso que os especialistas considerem que as situações de conflito viram a sua 

importância aumentada enquanto aspectos dificultadores da actividade empreendedora e que 

continua a não haver um sistema de incubadoras de empresas a que os jovens adultos possam 

aceder. 

As opiniões sobre apoio financeiro a jovens adultos também se deterioraram com os mecanismos de 

microcrédito a serem avaliados de forma mais negativa do que em 2012 e com os restantes 

financiadores formais também a não verem a sua avaliação melhorada. Mesmo o apoio prestado por 

amigos e família à actividade empreendedora de jovens adultos é avaliado de forma pior que em 

2012, sendo que a avaliação em Angola é agora inferior às dos três tipos de economias. 

Existe um sinal positivo que incide sobre o envolvimento dos jovens adultos na actividade 

empreendedora, mas também é verdade que os especialistas angolanos consideram que, no País, 

estes encontram mais dificuldades na criação e gestão de negócios que a população adulta em geral. 
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Por fim, embora os especialistas angolanos considerem que os jovens adultos continuam a não achar 

as oportunidades fora do país mais atractivas, de forma até bastante mais significativa que nos três 

tipos de economias considerados, essa avaliação foi penalizada em relação a 2012. 

5. Recomendações sobre políticas de fomento do empreendedorismo em Angola 

 

Sendo esta a quarta iteração do GEM Angola, que marca também o quinto aniversário da realização 

do estudo no país, os resultados da análise dos dados recolhidos resultam, pela primeira vez, num 

conjunto de recomendações para fomento e melhoria da política empreendedora em Angola. Estas 

recomendações têm como alvo prioritário as instituições e agências dos órgãos de soberania política 

em Angola, embora a sua implementação possa vir a afectar vários actores do sector privado e da 

sociedade civil, em geral. 

Procura-se que as recomendações tenham um carácter pragmático que possam levar a medidas 

facilmente implementáveis, embora tal nem sempre seja imediatamente possível, dadas as 

necessidades de reforma profunda e global em alguns sectores da realidade angolana. 

As recomendações estão associadas a quatro âmbitos principais: Financiamento de negócios, 

Políticas e programas Governamentais, Infra-estruturas, e Educação e formação. 

Financiamento de negócios 

 

 É importante dar continuidade às iniciativas de apoio financeiro a empreendedores, como o 

Angola Investe, e possivelmente expandir essas mesmas iniciativas. Os mecanismos de 

empréstimos parcialmente garantidos pelo Estado diminuem o risco para o sistema 

financeiro e a bonificação de juros diminui o custo do serviço de dívida para o 

empreendedor, fomentado a criação de negócios. 

 É, no entanto, essencial monitorizar e avaliar o desempenho dessas mesmas iniciativas e 

programas, efectuando ajustes sempre que necessário. Lançar fundos para cima dos 

empreendedores e das entidades financeiras não resolve, por si só, o problema do 

financiamento de pequenos negócios em Angola. É necessário que os programas levem em 

linha de conta a preparação dos pequenos empresários para gerir dívida e negociar com as 

entidades bancárias e que estas últimas sejam encorajadas e incentivadas a apostar no 

pequeno empresariado. 

 Os tradicionais empréstimos bancários não são a única alternativa para apoio aos pequenos 

negócios. Deve ser incentivada a criação de outros mecanismos de investimento formais 

tais como os business angels e os fundos de capital de risco. Para o caso de pequenos 

negócios precários deve ser fortalecido o sistema de microcréditos. Também as grandes 

multinacionais domésticas e estrangeiras que operam em Angola devem ser incentivadas a 

criar mecanismos de apoio ao financiamento de pequenos negócios locais. 

 É importante melhorar, em toda a linha, a literacia financeira dos cidadãos angolanos, tanto 

empreendedores como não empreendedores, para que o terreno de jogo fique mais 
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nivelado e não se verifique uma assimetria de informação e conhecimentos tão intensa no 

processo negocial. 

Políticas e programas governamentais 

 

 É necessário desburocratizar a economia e todos os processos administrativos conducentes 

à criação e operação de um negócio. A continuada extensão da rede de Balcões Únicos do 

Empreendedor, bem como a implementação do Programa de Apoio aos Empreendedores, 

envolvendo a criação da “rede incubadora do Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e 

Médias Empresas (INAPEM)”, previsto no Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) de 

Angola 2013-2017, devem ser incentivadas, mas as alterações mais profundas deverão ser 

efectuadas a nível legislativo. 

 Deve ser incentivada e activamente procurada a formalização dos negócios. A formalização 

levará a que os negócios entrem no círculo de apoio público (BUE, Angola Investe) e passem 

a ter maiores condições de sobrevivência a longo prazo. 

 Deve ser fortalecida a rede de segurança social a nível nacional, nomeadamente no apoio a 

famílias e em situações de desemprego. A segurança proporcionada pelos apoios do estado 

social poderá contribuir significativamente para a redução do receio de falhanço, um factor 

mais significativo em Angola que em outros países da África Subsariana. Poderá ainda 

libertar mais mulheres para a vida empreendedora, uma vez que a evidência mostra que 

estas são menos propensas a identificar boas oportunidades de negócio que os homens. As 

necessidades de cuidado da família são certamente um factor que impede que as mulheres 

estejam tão atentas como os homens a oportunidades de criação de negócio. 

 Deverá ser fomentada a criação de uma estrutura nacional de apoio técnico aos pequenos 

empresários, nomeadamente, a criação de uma rede nacional de incubadoras que podem 

ser geridos pelo Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e/ou o 

fortalecimento da capacidade formadora e de prestação de serviços dos Balcões Únicos. 

Esta rede de apoio, prevista no PND 2013-2017, deverá ajudar os empreendedores ao longo 

de todo o ciclo de vida empresarial, desde a elaboração do plano de negócios e criação da 

empresa até à sua gestão corrente e relação com os bancos. A falta de preparação dos 

empresários para lidarem com o sistema financeiro tem tido um peso significativo no 

arranque lento do Programa Angola Investe. 

 A política laboral deve ser mais flexível, facilitando a criação e término de vínculos 

contratuais. Isto levará à criação de negócios com melhores perspectivas de crescimento em 

termos de postos de trabalho. 

 Deverá ser encorajada e incentivada a mobilidade de funcionários públicos para a criação de 

negócios.  

 Deverão ser tomadas medidas concretas para que a penalização e minimização da 

corrupção e do clientelismo sejam realidades cada vez mais presentes. 
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Infra-estruturas físicas 

 

 As vias de transporte rodoviárias e ferroviárias devem continuar o seu processo de 

reabilitação e reforma, uma vez que no seu presente estado diminuem a capacidade de 

expansão de mercado dos empresários. Outras infra-estruturas físicas como, por exemplo, 

as presentes nas cadeias de distribuição de perecíveis devem também ser 

significativamente melhoradas para que empreendedores em meio rural consigam escoar a 

sua produção para as cidades, melhorando o seu nível de vida e diminuindo a dependência 

de importações.  

 As infra-estruturas para transporte de longo curso devem ser também significativamente 

melhoradas de modo a facilitar o desenvolvimento do sector transaccionável e o aumento 

da internacionalização e exportação dos negócios angolanos. 

 A infra-estrutura de utilidades e tecnológica deve também ser melhorada, aumentando a 

fiabilidade e qualidade dos serviços e diminuindo o seu custo. 

 

Educação e formação 

 

 Deverá ser feito um investimento maior na preparação e formação de professores, 

nomeadamente aos níveis do ensino básico e secundário. 

 Deverão ser melhoradas e reabilitadas as infra-estruturas escolares e garantidas as 

melhores condições de aprendizagem aos alunos angolanos. 

 Deverão ser instituídas, em todos os níveis de educação, disciplinas específicas de 

empreendedorismo, nomeadamente com aulas dadas por empreendedores convidados 

com experiência real no mundo dos negócios. 

 Deverá ser incentivada a estruturação e entrada em funcionamento da “Escola do 

Empreendedor”, conforme o previsto no Plano Nacional de Desenvolvimento de Angola 

2013-2017, que deverá constituir-se como um espaço por excelência de fomento e ensino 

do empreendedorismo. 

 É preciso fomentar o acesso das raparigas à educação, em todos os níveis educativos, em 

igualdade de circunstâncias com os jovens do sexo masculino. 

 Deverá ser desenvolvido o ensino superior de base tecnológica de modo a criar condições 

para o aparecimento de um empreendedorismo mais qualificado e intensivo em 

conhecimento e, como tal, de maior potencial. 
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