
Instituições parceiras

A Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) é uma empresa de consultadoria, criada em 1996. O Grupo 
SPI inclui a SPI Açores, a SPI China, a SPI España, a SPI USA e uma representação permanente em 
Bruxelas, através de uma parceria com a European Business and Innovation Centre Network (EBN). No 
âmbito do projeto GEM, a SPI tem coordenado os estudos GEM Angola desde 2008.

Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) 

O Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola (CEIC-UCAN) foi 
criado em março de 2002, com a missão de fomentar a investigação científica numa perspetiva 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.

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

O Banco de Fomento Angola (BFA) é um Banco Comercial de expressão nacional, que desde o início da 
sua atividade ocupa uma posição de referência no mercado angolano num permanente compromisso 
com os seus clientes, com o crescimento pessoal e profissional dos seus colaboradores e com o 
desenvolvimento sustentável de Angola.

Banco de Fomento Angola

Avenida Marechal Gomes da Costa, 1376, 4150-356 – Porto, Portugal

www.spi.pt

Rua Amílcar Cabral, 58, Maianga – Luanda, Angola

www.bfa.ao

Rua Pedro de Castro Van-Dúnem 24, Bairro Palanca, Município do Kilamba-Kiaxi, 2064 – Luanda, Angola

www.ceic-ucan.org

Caracterização do ecossistema do empreendedorismo em Angola

Principais conclusões do GEM Angola 2020/2021 

As condicionantes do contexto, sejam de ordem social, política ou económica, 
definem o percurso da atividade empreendedora e dos empreendedores. O GEM 
Angola analisa as condições estruturais capazes de influenciar significativamente a 
atividade empreendedora das populações. As condições estruturais são 
consideradas como facilitadoras, inibidoras ou intermédias (neste último caso, 
quando não condicionam marcadamente o empreendedorismo, nem positivamente, 
nem negativamente). Entre os resultados obtidos, é possível classificar cada 
condição estrutural do empreendedorismo em Angola de acordo com as seguintes 
categorias: 

Condições estruturais facilitadoras: reatividade e reinvenção do 
empreendedorismo, normas sociais e culturais e abertura do mercado.

Condições estruturais inibidoras: transferência de I&D, educação e formação e 
programas governamentais.

Condições estruturais intermédias: infraestrutura comercial e de serviços, 
impacto da COVID-19 nas políticas governamentais, financiamento, 
infraestruturas físicas e políticas governamentais.
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ESTUDO SOBRE O EMPREENDEDORISMO

O projeto GEM - Global Entrepreneurship Monitor - é 

o maior estudo independente sobre o 

empreendedorismo a nível mundial.



Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Estudo GEM Angola 2020/2021

Mapeamento do empreendedorismo em Angola

Principais conclusões do GEM Angola 2020/2021 

O estudo GEM é reconhecido como o mais informativo e preciso sobre a situação do 
empreendedorismo no mundo. A utilização de uma mesma metodologia pelas 
diferentes equipas de investigação permite analisar e comparar os resultados de
diferentes períodos e países de modo consistente. 

O estudo GEM em números

GEM Angola 2020/2021

Captação de oportunidades

O GEM Angola 2020/2021 apresenta os resultados do 
mapeamento do empreendedorismo em Angola e 
caracteriza o ecossistema do empreendedorismo no 
país.

Percentagem da população adulta que considera existirem 
boas oportunidades para iniciar um negócio na região onde vive. 

O número de empreendedores early-stage em Angola tem crescido de ano para ano e, 

em 2020, a percentagem da população adulta que se considera empreendedor 

early-stage ronda os 50%, a maior de todas as economias analisadas.

Impulso empreendedor

Percentagem da população adulta que pretende iniciar um 
negócio nos próximos três anos. 

Perceção do risco

Percentagem de indivíduos adultos cujo receio face à 
possibilidade de insucesso os impede de iniciar um negócio.

Opção de carreira

Percentagem da população adulta que considera o 
empreendedorismo uma opção profissional viável.

Empreendedores angolanos em cada fase

Empreendedores early-stage vs. empreendedores 
de negócios estabelecidos.

Qualidade das condições estruturais do empreendedorismo

Financiamento, políticas e programas governamentais, 
educação e formação, transferência de I&D, infraestrutura 
comercial e serviços, abertura do mercado, infraestruturas 
físicas, normas sociais e culturais, reatividade e reinvenção 
do empreendedorismo, e impacto da COVID-19 nas políticas 
governamentais.

120 economias

500 especialistas O relatório anual GEM resulta da colaboração de mais de 500 
especialistas em empreendedorismo.  

300 institutos
Mais de 300 institutos de investigação contribuem para a 
realização do estudo anual.  

200 mil entrevistas 
Anualmente, são feitas mais de 200 mil entrevistas, com 
especialistas e a população adulta, incluindo empresários 
de várias faixas etárias.    

O GEM reúne informação sobre a situação do empreendedorismo 
recolhida ao longo dos últimos 22 anos.     

Mais de 120 economias já foram analisadas pelo GEM. 

22 anos

O estudo GEM Angola 2020/2021, que marca a 8.ª edição do GEM Angola, utiliza quatro 
fontes complementares:

Sondagem à 
população adulta, 
envolvendo 2.000 
indivíduos de 10 

províncias; 

Auscultação a 37 
especialistas nacionais, 

que avaliam 11 
condições estruturais; 

Outros relatórios 
relevantes, publicados 
nomeadamente pelo 

Banco Mundial e 
agências da Organização 

das Nações Unidas.

GEM 2020/2021 
Global Report, 
publicado pela 
organização 

GERA, em 2021; 

O receio de insucesso, que tem sido relativamente baixo nos últimos anos, apresenta 

em 2020 valores próximos dos verificados em 2014 (35% e 37%, respetivamente), 

tendo havido um aumento de 84% na perceção do risco de 2018 para 2020.

A intenção de iniciar um negócio continua a ser mais elevada entre a população 
angolana do que em qualquer outra dos países analisados pelo GEM 2020/2021 Global 
Report (83%).

A população angolana prioriza duas motivações para iniciar um negócio: “ganhar a 
vida porque a oferta de emprego é escassa” e “fazer a diferença no mundo”.

A atividade empreendedora na faixa etária mais jovem (18-24 anos) tem registado o 
maior crescimento: foi a faixa etária com a menor taxa de atividade em 2014 (15%) e 
quase a maior em 2020 (54%), com a diferença de apenas um ponto percentual 
relativamente à faixa etária dos 25-34 anos (55%). 


