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ANGOLA NA ECONOMÍA MUNDIAL
• A República de Angola, situada no hemisferio sur, limitando coa República do Congo, a

República Democrática do Congo, Zambia e Namibia, representa unha das principais economías
de África. Cunha poboación de 25,8 millóns de persoas segun o Censo de 2014, ten como lingua
oficial o portugués e chegou á independencia de Portugal en 1975.

• No ano 2002, tras 15 anos de dura guerra civil, Angola puxo fin unha das etapas máis convulsas
da súa historia co pacto dos partidos MPLA e UNITA que permitiu inaugurar un período de paz
e desenvolvemento que consolidou a Angola como unha das principais economías de África. A
aprobación no 2010 na nova constitución que inauguraba a Terceira República de Angola,
consolidou o proceso iniciado en 2002 e que levou a un crecemento sostido da economía
angoleña con taxas de ata o 11% como no 2011, sendo este ano, a economía con maior
crecemento do mundo. Na actualidade, a taxa estimada de crecemento de Angola é do 6,1%.

• Membro fundador da CPLP (Comunidade de Países da Lingua Portuguesa) e da CE-CPLP
(Comunidade Empresarial da Comunidade de Países de Lingua Portuguesa), representa un país
cun importantísimo potencial económico vinculado principalmente ás súas materias primas,
situación xeográfica e loxística estratéxica no cono sur de África e un período de estabilidade
política e económica con altísimas taxas de crecemento económico.



ANGOLA EN CIFRAS
• Poboación 24.383.301  hab.

• Superficie 1.246.700  Km2

• Densidade de poboación 16,7  hab/Km2

• Prod. Interior Bruto (PIB) 80.570,12  Mill. €

• Renda per cápita 3.304,76  €

• Desemprego 6,8  %

• Debeda 13  %

• Déficit 5  %

• Inflación 7,44  %

• Inversión española 6.497,24  Mill. €

• Exportacións de España 194,67  Mill. €

• Importacións a España 1.907,10  Mill. €

• Crecemento (prev. FMI) 5,5  %

– 2015: 5,5%

– 2016: 6,1%

– 2017: 6,4%

Capital: Luanda (6.542.944 habitantes).
Principais ciudades: Lubango (1.100.000 
habitantes), Huambo (904.000 habitantes), 
Lobito (737.000 habitantes).
Linguas:

Oficial: portugués.
Otras: bantú e outras linguas africanas



SITUACIÓN ACTUAL DO MERCADO DE 
ANGOLA E PERSPECTIVAS (I)
• A economía de Angola foi a de maior crecemento no mundo desde o ano 2002 ao 2008 debido

tamén a que partía de niveis moi baixos trala guerra civil. En xeral, prácticamente todo o que
necesita o país é importado coa excepción dos recursos naturais: petróleo e minerais.

• Doutra banda, en canto ao desenvolvemento do sector privado refírese, non existe aínda unha
cultura empresarial nin uns mecanismos apropiados para incentivar o desenvolvemento de
PEMES. No entanto, o país está facendo esforzos aínda que a escasa cualificación da man de
obra, as dificultades de financiamento empresarial, as disfunciones en xeral do mercado e o
elevado nivel de prezos dificulta o seu desenvolvemento. Ademais, debemos ter en conta que a
cultura empresarial leva tempo e non se consegue establecer unha cultura do traballo nuns
poucos anos tras sufrir un conflito moi prolongado no tempo.

• O país require dunha gran diversificación dado que as súas principais fontes de recursos son o
petróleo e os diamantes. Con todo, posúe importantes recursos agrarios que precisan un
importante desenvolvemento, así como un importante volume de resursos pesqueros, ademais
de minerais. Existe unha importante estabilidade política, con todo, non se acaban de estender
os beneficios económicos á poboación para lograr paliar dalgunha forma os limitados
indicadores sociais. Prácticamente todo impórtase e é difícil a creación de novas empresas.



SITUACIÓN ACTUAL DO MERCADO DE 
ANGOLA E PERSPECTIVAS (II)

• SECTOR PRIMARIO: O sector primario en Angola caracterízase por ser deficitario. Trátase
dun sector en transformación desde unha agricultura de subsistencia a unha agricultura de
mercado. Os recursos agrícolas non están sendo aproveitados decuadamente, xa que segundo
calcula o Gabinete de Xestión de Terras Arables (GGTA) tan só o 10% da superficie
potencialmente cultivable do país, que é de 350.000 km2, está sendo cultivada. Isto significa
que se compra no estranxeiro gran parte do que se consome, en especial, trigo e outros
cereais. A agricultura supón un 8% do PIB de Angola e un 42% dos postos de traballos, dos
cales o 70% son ocupados por mulleres. Respecto de a ganadería, as estatísticas son pouco
fiables, destacando o subsector avícola e a produción de ovos, e as cabanas bovina e ovina,
seguidas da porcina.Tamén ten un importante caladero de pesca debido ás condicións
favorables creadas pola corrente fría de Benguela.

• SECTOR SECUNDARIO: As principais áreas industriais do país atópanse nos arredores
de Luanda (Viana -Catete), o polo de desenvolvemento de Benguela - Lobito e a área de
Cabinda (exclave situado entre os dous Congos). Aínda que o peso da industria
petrolífera é aínda moi grande no conxunto da industria, o país comeza a desenvolver
industrias e proxectos de transformación de manufacturas. As extracciones de petróleo
en Angola fixeron crecer a economía de xeito vertiginosa desde a recuperación da súa
estabilidade política, en 2002. O país é actualmente o segundo maior productor de
petróleo de África, tras Nigeria. En 2015 o cru representou o 92% das exportacións e un
50% dos ingresos fiscais



SITUACIÓN ACTUAL DO MERCADO DE 
ANGOLA E PERSPECTIVAS (IV)

• SECTOR SECUNDARIO: Respecto de a minería, Angola sitúase como o cuarto maior
productor mundial de diamantes, cunha produción anual de máis de seis millóns de
quilates. Con todo, o proceso de industrialización do país avanza lentamente. En agosto
de 2015, a Nova Lei Investimento Privado prevé estimular o investimento mediante
exenciones fiscais e facilidades para a repatriación de capitais.

• SECTOR TERCIARIO: O sector servizos de Angola desenvólvese lentamente, como é por
outra parte normal tras os anos de conflicto. Respecto de a alimentación, o retail
alimentario e as redes de supermercados están experimentando un gran
desenvolvemento; malia que o comercio informal sempre ha ter um peso decisivo no
mercado da distribución de produtos de consumo O sector bancario é dinámico pero
atópase moi concentrado, os tres maiores bancos (Banco do Fomento Angola, Banco de
Poupança e Crédito e Banco Africano de Investimentos) manexan en torno ao 66% dos
préstamos e os depósitos, deixando aos restantes 20 bancos o que queda do mercado. A
penetración do mercado bancario é tan só dun 8% sobre o total da poboación, e tan só o
3% das PEMES teñen acceso ao crédito O peso da industria transformadora en Angola é
aínda residual, o que se traduce na importación de numerosos bens de consumo
(alimentación, estética, electrónica, fogar...).



SITUACIÓN ACTUAL DO MERCADO DE 
ANGOLA E PERSPECTIVAS (II)
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COMPARATIVA IMPORTACIÓN VS
EXPORTACIÓN (EXPORTACIÓN)



COMPARATIVA IMPORTACIÓN VS
EXPORTACIÓN (IMPORTACIÓN)



SECTORES CON MAIOR POTENCIAL DE 
DESENVOLVEMENTO (EXPORTACIÓN)

Principais socios comerciais e exportacións principais por paises



SECTORES CON MAIOR POTENCIAL DE 
DESENVOLVEMENTO (EXPORTACIÓN)

• Os sectores e subsectores máis importantes con oportunidades de negocio son os seguintes: enerxía
eléctrica (xeración, transporte e distribución), auga e saneamiento; tratamento dos residuos
sólidos, hospitais e material sanitario, desenvolvementos agroindustriales, equipamiento de
transporte, equipamiento auxiliar para a industria extractiva (diamantes, extracción de
petróleo e refino), produtos químicos, maquinaria e materiais de construción, compoñentes de
automoción e equipos de telecomunicaciones e maquinaria agrícola.

• Angola carece de especialización e é un país emerxente onde todos os sectores necesitan
desenvolverse aínda en certa medida. Entre estes pódense citar os seguintes:

• Agroalimentario. A importación actualmente procede na súa gran maioría de Portugal, Brasil e
Sudáfrica. Habería oportunidades para produtos españois como aceite de oliva, aceituna de mesa,
conservas vegetales e de peixe, leite e derivados lácteos, harina, arroces e pastas, auga, zumes de
froitas, cervexa e viño. O gusto local está moi adaptado ao portugués o que é unha vantaxe pero pode
ser tamén un inconveniente porque devanditos produtos atópanse moi presentes no mercado e son
competencia dos españois.

• Bens de consumo. A oferta actual está máis diversificada. Habería oportunidades para
electrodomésticos (liña branca); mobiliario; confección; calzado; perfumería e cosmética;
parafarmacia e artigos de limpeza.

• Produtos industriais e bens de equipo. A súa exportación aparece vinculada con algún proxecto
realizado por empresas españolas ou con investimentos de empresas estranxeiras en Angola.



SECTORES CON MAIOR POTENCIAL DE 
DESENVOLVEMENTO (INVERSIÓN)

• Asimesmo, existen múltiples sectores onde podemos atopar importantes oportunidades para
invertir en Angola, principalmente

– Exploración e extracción de petróleo e gas natural.

– Instalacións en terra para o tratamento da pesca.

– Construción, rehabilitación e mantemento de infraestructuras para a producción, transporte e distribución de enerxía
eléctrica.

– Material de construción e equipamientos para rehabilitación de estradas e pontes.

– Construción de vivendas sociais e de hoteis.

– Redes de distribución de alimentos.

– Rehabilitación de aeroportos.

– Producción de alimentos.

– Construción e mantemento de redes de telecomunicacións.

– Hospitáis e material e equipamiento sanitario.

– Desenvolvementos agroindustriales.



MARCO XURIDICO, FISCAL E LABORAL
• Angola é un país que se esforza en atraer investimento directo procedente do exterior como

base para reducir a dependencia do petróleo e concede incentivos de diverso tipo. Malia iso, o
índice Doing Business 2016 sitúa ao país no posto 181/189, debido aos problemas existentes á
hora de abrir un negocio e ter acceso á electricidade, co pago de impostos, o comercio
transfronterizo, o cumprimento de contratos e a resolución das insolvencias.

• O marco xeral para o desenvolvemento da actividade económia en Angola foi modificado
recentemente na Lei 14/15 de inversión privada que regula todos os aspectos relevantes na
actividade económica, dende a constitución de sociedades, a obriga de contar com socios
locais, a repatriación de beneficios, etc... Asimesmo, debemos tomar como referencia as "Liñas
mestras para a Política Nacional de Investimento Privado", aprobadas por Decreto Presidencial
181/15, de 30 de setembro, definen os obxectivos e as vantaxes ao investimento privado, co
obxectivo tanto de incentivar investimentos que substitúan importaciones como doutros
sectores que contribúan ao crecemento e poidan ata xerar exportacións.

• Como organismo principal da xestión económica, atopamos a APIEX - Axencia Nacional para a
promoçao do Investimento e as Exportaçoes de Angola: A APIEX é a institución administrativa,
creada en 2015, encargada de promover o investimento privado en Angola e a angoleña no
exterior, deixando para os diversos ministerios a tramitación administrativa dos proxectos de
investimento. Substitúe á ANIP en parte das súas tarefas. Intervir na análise, negociación e
seguimiento dos acordos de investimento bilaterales.



MARCO XURIDICO, FISCAL E LABORAL
• O sistema fiscal angoleño segue o modelo establecido no sur de África dividindo a estructura impositiva

sobre as sociedades en:
– Imposto sobre a renda das sociedades, Grava todos os ingresos das empresas nacionais ou estranxeiras cun 35%, agás a

agricultura, silvicultura e gandeiría que teñen un tipo reducido do 20%.

– Imposto industrial (contratos de obras ou servizos). Grava a actividade das empresas que con carácter permanente ou
ocasional realizan actividades en Angola. O tipo é do 20% para actividades de construcción, melloramento, reparación ou
mantemento de bens. O tipo do 15% é para o resto dos servizos.

– Imposto sobre o capital. Grava os beneficios redistribuidos entre os accionistas das empresas cun 10%.

• Asimesmo, en outubro de 2014 modificouse o imposto sobre o consumo, que ten un tipo xeral do 10% e un
tipo reducido para algunhas actividades como os servizos portuarios ou aeroportuarios, os de consultoría,
transporte ferroviario, turismo, equipamentos, etc..

• As relacións laborais en Angola están reguladas pola Lei Xeral do Traballo (Lei nº 7/15) e por outras
normas que tratan, de xeito detallado, os principais aspectos das relacións laborais. A normativa referente
aos estranxeiros pódese atopar na Lei non 2/07 de 31 de agosto, no Decreto Presidencial non 108/2011 de
25 de novembro e no Decreto Presidencial non 6/01 de 19 de xaneiro. Por norma xeral, aos traballadores
estranxeiros residentes en Angola aplícanselles as normas xerais que constan no Código de Traballo. O límite
de persoal estranxeiro para a empresa empleadora é como máximo o 30% do persoal empregado da mesma.
Para poder ser traballador estranxeiro en Angola débese de obter un visado de traballo. Os traballadores
estranxeiros están exentos do pago de calquera contribución á Seguridade Social Obligatoria. De acordo coa
lexislación angoleña, o salario poderá ser fixo, variable ou mixto, dependendo de si o traballo esta
remunerado en función do tempo de traballo, do resultado do mesmo ou de ambas opcións. En canto á
seguridade social, págase parte polo empresario (8%) e parte polo traballador (3%), valor que se retén na
fonte.



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ACTUÁIS EN 
ANGOLA (SECTOR AGROALIMENTARIO)

• A agricultura angoleña ten un grave déficit produtivo. Froito do longo conflicto, perdeu rendabilidade durante
anos, ata o punto de que Angola non é autosuficiente na producción agrícola, sendo a meirande parte das
produccións para autoconsumo. A pesar dos repetidos intentos do goberno, a agricultura intensiva e a
transformación en productos alimentarios segue a ser claramente deficiente.

• En poucos anos o país conseguiu grandes avances en materia de agricultura, incremento da produción dos
principais produtos como o maíz e a soia, a batata, a mandioca, os ovos e algunhas verduras aínda que aínda
están lonxe de cubrir as necesidades internas. Por exemplo, as necesidades de maíz do país son o dobre do
que conseguen producir e no caso da soia nacional só cobre o 10% da demanda.

• Os cultivos de explotación tradicionais son o azucre, café, sisal, casava, batata, cítricos e mel. Atopamos pois
unha clara oportunidade de inversión neste eido no que as empresas poden aportar os seus coñecementos e
impulsar a inversión privada neste eido.

• Dende o ano 2014, Angola conta dun evento propio para impulsar esta actividade, AGRO ANGOLA 2015, o
Salón Internacional de Agricultura, ganadería, alimentación e bosques de Angola, O evento representa un
encontro de todos os actores do sector agrario, desde os gobernos provinciais, institucións, empresas
productoras, compañías distribuidoras, inxenierías ou servizos de aseguradoras, financeiros e bancarios.

• O Instituto Nacional de Cereales (INCER) ten por obxectivo aumentar a produción de maíz e outros cereales
nos próximos anos. Para iso hai que analizar a calidade e fertilidad dos chans, seleccionar as sementes e
asegurar o fornezo de certos produtos como fertilizantes, maquinaria e equipamiento para poder mellorar o
rendemento das explotacións. A produción de cereales é un dos grandes retos do país, non só polo consumo
humano senón tamén porque a actividade ganadera depende destes, cerca do 70% dos piensos e comida
para animais está composta por cereales. Asegurar a alimentación animal é um dos grandes retos do sector
para facelo atractivo aos posibles inversores.



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ACTUÁIS EN 
ANGOLA (SECTOR PESQUERO )

• Angola conta cun importante caladero de pesca debido ás condicións favorables creadas pola corrente fría de
Benguela. As cifras crecentes de producción do sector pesqueiro son elocuentes deste sector que segue a
precisar apoio externo para o tratamento e comercialización da súa producción. É destacable neste senso a
FIP, FERIA INTERNACIONAL DE PESCA E ACUICULTURA DE ANGOLA, que na edición de 2015 reuniu a máis
de 70 empresas do sector, entre as que destacou a presencia española como Mariscos Rodríguez, cunha
ampla experiencia no sector en Angola.

• Para 2017, o Goberno espera que as capturas de peixe e crustáceos alcancen as 400.000 toneladas, das que
un 20% corresponderían ao peixe en salgadura.



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ACTUÁIS EN 
ANGOLA (SECTOR AGROPECUARIO )

• Angola conta cuns recursos naturais, hidrográficos, climáticos e de chans moi favorables para o sector
agropecuario, o que lle converte nun país cun gran potencial neste sector. Con todo, tamén enfronta
importantes dificultades. O 99% da agricultura nacional é familiar e de subsistencia, caracterizada pola súa
baixa eficiencia dado o prácticamente nulo grado de mecanización neste tipo de explotacións. Ademais, o
sector privado apenas está desenvolvido polo que as unidades de orixe familiar centran a súa produción na
subsistencia e os escasos excedentes que obteñen distribúenos por medio do mercado informal.

• Malia a existencia de mataderos nas principais cidades do país, a produción local non é suficiente e obriga á
importación dos produtos cárnicos. Nos últimos meses o Goberno publicou que realizará un investimento de
668 millóns de euros ata 2018 para aumentar a produción nacional de carne bovina e reducir así as
importaciones, que aseguran o 79% das necesidades do país.

• As importaciones de carne en Angola en 2014 supuxeron 996.914.832 dólares americanos. Destaca como
produto de maior importación e consumo a carne de ave cunha cota de mercado do 48%. O pasado ano 2015
importáronse un total de 4.165.606 kilogramos de carne de ave cun valor de 478.736.785 dólares. O principal
país orixe das importaciones é Estados Unidos e Brasil.

• Outra oportunidade no sector se atopa na creación de estructuras loxísticas de conservación,

refrixerado e transporte de alimentos cárnicos, debido a escasez de estructuras e redes de transporte.

• As principais canles de distribución en Angola son dúas: a canle formal formado por grandes cadeas de
supermercados e hipermercados de orixe portuguesa ou sudafricano; destacan empresas como Kero, Maxi,
Shoprite ou Martal e a canle informal baseado en pequenas tendas de conveniencia, como postos en
mercados ao aire libre e vendedores ambulantes.



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ACTUÁIS EN ANGOLA 
(ELECTRICIDADE E ENERXÍAS RENOVÁBEIS)

• Tan só o 30% da poboación angoleña ten acceso á rede electrica. Este feito motivado pola necesidade
de expandir as redes enerxéticas para permitir maior actividade económica, está a ser unha das
apostas do goberno de Angola. Estamos por tanto, ante outro sector de oportunidade en Angola.

• O sector eléctrico divídese en tres sistemas, Norte, Centro e Sur. A xeración de electricidade necesita
investimentos en infraestructuras de produción e distribución, xa que a empresa pública eléctrica
ENDE, ten dividido ao país en tres zonas sen interconexión entre elas, feito que provoca cortes de
fornezo e de abastecemento nas cidades e aldeas. Prácticamente o 97% da produción eléctrica de
Angola provén de fontes hidroeléctricas.

• Os proxectos concéntranse no transporte de enerxía, a expansión da capacidade de distribución e a
electrificación rural e pequenas e grandes centrais. Existen grandes proxectos no sector eléctrico que
van xerar no seu conxunto máis de 4000 MW, que sumados á capacidade de produción actual, van
superar os 5.000 MW. Destacan os proxectos da nova central de Cambambe e a ampliación de
Cambambe II e a construción da Central de Laúca.

• Ademais destes proxectos de gran envergadura, está prevista a electrificación da zona xeográfica de
Malanje, incluíndo Calandula, e o sistema de transporte que integra as áreas de Huambo e Lubango. E
tamén a central hidroeléctrica de Caculo Cabaça, de 2,1 MW.

• Doutra banda, hai proxectos piloto para o mellor aprovechamiento dos recursos renovabeis de
Angola, e a extensión das placas solares en áreas do centro e o sur do país. Respecto de os proxectos
sobre enerxías non renovables, a planta de gas natural licuado de Soyo adoitaba producir por baixo da
súa capacidade, debido á caída dos prezos do gas, aínda que actualmente atópase paralizada con
previsión de renovar a actividade en 2016.



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ACTUÁIS EN 
ANGOLA (INDUSTRIA)

• A pesar da forte presenza da industria dos diamantes, actualmente, o sector da industria mineira está a avanzar cara
novas oportunidades tras a identificáron de novos proxectos de exploración de ferro en Cutato-Cuchi (Cando
Cubango), de fosfatos en Lukunga (Zaire), e de ouro en Mpompo (Huíla). O Plan Geológico Nacional (PLANAGEO) vai
identificar o mapa geológico nacional.

• Pola súa banda, a industria productora de bens de consumo e de maquinaria ten gran demanda, por parte da clase
media?alta e polo desenvolvemento das infraestructuras. Con todo, o proceso de industrialización do país avanza
lentamente. O Goberno lanzou diversas accións no marco da promoción da implantación de empresas estranxeiras en
Angola, como o incremento das partidas arancelarias sobre unha gran cantidade de produtos importados ou a
prohibición da importación de cemento en 2014 e 2015 salvo que se teña unha autorización administrativa (estímase
que o país pode producir ata 8 millóns de toneladas e que a demanda que se sitúa en torno aos 6,5 millóns de
toneladas), co obxectivo declarado de lograr unha maior produción nacional de bens de consumo.

• No sector da construción, pódese observar unha caída da actividade, debido principalmente á disminución dos prezos
do petróleo que provocou a disminución do investimento noutros sectores. Nesta última década a cidade de Luanda
experimentou un cambio urbanístico, destacan os plans lanzados polo Goberno para a construción de novas
urbanizacións e infraestructuras en zonas residenciales tanto para o segmento con maior poder adquisitivo da
poboación como para a poboación residente nos musseques ou favelas.

• O Plan Director Xeneral Metropolitano de Luanda aprobado en novembro de 2015 vai ordenar as novas construcións e
os novos emprendimientos, de maneira que estes teñan un efecto positivo na zona urbana e en toda a capital do país.
Ademais vai determinar para cada municipio o uso dos terreos dispoñibles, das vías e equipos sociais, así como as
zonas verdes que deben ser protexidas e melloradas

• Doutra banda, as principais empresas importadoras e/ou comercializadoras de materiais de construción, maquinaria
pesada, lixeira e ferramentas, son na súa maioría de orixe portuguesa. Cabe mencionar a presenza dalgunhas empresas
de orixe libanés que, ante a súa importancia nos sectores da distribución



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ACTUÁIS EN ANGOLA (OBRA 
PÚBLICA, TRANSPORTE E LOXÍSTICA)
A situación das infraestructuras de transporte en Angola pódese cualificar como a propia dun país en reconstrución.

a) Transporte aéreo

Aínda que o actual aeroporto de Luanda foi renovado en 2010 con vistas á Copa de África de Fútbol, o proxecto de construción dun novo
Aeroporto Internacional de Luanda está case terminado. A nova infraestructura sitúase a 40 km ao oeste da capital e foi adxudicada a
empresas chinesas. Prevese que empezo a funcionar en 2017. O novo aeroporto faría realidade o ambicioso proxecto do Goberno de
Angola de converter Luanda nun gran hub rexional, con catro pistas, capacidade de entre 7 e 10 millóns de pasaxeiros. Desde 2008
renováronse ou están en proceso de renovación varios aeroportos provinciales, entre os que destacan os de Lubango, Benguela, Congo
Mbanza, Kuito, Luanda, Huambo, Malanje, Ondjiva, Cabinda e Namibe.

b) Transporte portuario

O sector do transporte marítimo en Angola está en plena expansión dada a necesidade do Estado de desenvolver o país coas
infraestructuras necesarias para permitir a explotación dos recursos naturais de que dispón. O país demostrou un forte compromiso
político respecto de o financiamento da reconstrución e extensión das súas infraestructuras de transporte. En concreto, Angola está
dedicando miles de millóns de dólares USD á rehabilitación das súas estradas, mellóraa do Porto de Luanda e outras infraestructuras de
transporte. Tamén hai que destacar o porto seco e o porto de contenedores de Lobito.

c) Transporte ferroviario

As principais liñas férreas que percorren o país son as que van de Luanda a Malanje (Norte), de Lobito á fronteira con Zambia (Centro) e
de Namibe a Menongue (Sur), que contan son servizos regulares de pasaxeiros. Existen proxectos nacionais e rexionais que prevén a
interconexión das tres liñas entre si e cos países veciños, aínda que aínda están en fase de desenvolvemento. Xa está en funcionamento o
ferrocarril de Benguela, máis de 1.300 quilómetros que conectan a cidade coa República Democrática do Congo e Zambia.

d) Transporte por estrada

Angola está facendo esforzos extraordinarios para reconstruír a súa rede de estradas desde 2002, centrándose na rehabilitación das
súas infraestructuras, no proceso de desminaje e na reconstrución de pontes e estradas. Como consecuencia diso, a rede de estradas
aumentou ata os 62.560 Km actuais. Este esforzo foi financiado por fondos públicos e créditos externos. Empresas constructoras
estranxeiras, principalmente chinesas e brasileiras, foron responsables de gran parte da reconstrución destas infraestructuras. A
rehabilitación de estradas centrouse naquelas que comunican os principais centros urbanos e as estradas máis próximas a Luanda.



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ACTUÁIS EN ANGOLA (OBRA 
PÚBLICA, TRANSPORTE E LOXÍSTICA)

Asimesmo, Angola ten un déficit importantísimo en materia de maquinaria industrial para obra pública, transporte e
loxística, feito que representa unha oportunidade para os operadores que poidan aportar esta tecnoloxía ao país.

O goberno estableceu importantes incentivos para empresas que produzan bens de equipo no país, creando así mesmo
importantes aranceis para a importación deste tipo de maquinaria, co obxectivo de incentivar a creación de empresas no país
que reduzan a súa dependencia neste materia.



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ACTUÁIS EN 
ANGOLA (TURISMO)

• O sector turístico angoleño desenvólvese lentamente, segundo estimacións de axencias nacionais en
2020, prevese alcanzar os 4,6 millóns de turistas, uns 470.000 millóns de kwanzas en ingresos e
crear un millón de postos de traballo. En termos globais, Angola é un país cun gran potencial
turístico, pero está inda por desenvolver. Luanda é unha das capitales máis caras de África, e ten
todavía moito traballo para desenvolver atractivos turísiticos, un campo no que os operadores
extranxeiros poden axudar.

• É este, un dos campos con maior proxección económica nos vindeiros anos, pois, do mesmo xeito
que países como Mozambique, tras anos de conflicto, afrontan inda agora a creación de
infraestructuras hoteleras e servizos neste sector, ata o de agora inexistentes.

• De acordo co informe anual da Organización Mundial do Turismo, o sector aportou, en 2013, máis de
300.000 millóns de kwanzas en ingresos directos e 1,087 millóns de visitantes atravesaron
fronteiras internacionais. Anualmente celébrase unha feira do sector turístico no país desde 2012 e
as prazas hoteleras aumenta cada ano, especialmente na capital, Luanda.

• Trátase dunha aposta importante, porque o turismo axuda na diversificación da economía e temos
exemplo de Kenia, Etiopía e doutros países africanos.

• Os principais atractivos turísticos se atopan nas lagoas de Funda (Cacuaco-Luanda), a sierra de Leba
(Huila), o Parque de Iona (Namibe) e outros locais culturais e de interese histórico de Angola. Como
contrapartida, o problema principal se atopa nas moitas barreiras na obtención de visas, debido ás
esixencias e requisitos solicitados, que fan do proceso algo moroso e moi burocrático.

• Na actualidade tamén, Angola está a explorar outros campos do turismo, como a Pesca deportiva,
para elevar os seus rendementos económicos e os ingresos do seu Produto Interno Bruto (PIB).



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ACTUÁIS EN 
ANGOLA (TIC´S E COMUNICACIÓNS

• Dende o ano 2011, Luanda organiza EXPOTIC, a feria nacional de novas tecnoloxías, que conta cunha
crecente presenza española e dos principais operadores tic.

• Angola ten hoxe en día un do maiores mercados de telecomunicaciones móbiles do África
Subsahariana, con case 13 millóns de usuarios de telefonía móbil, polo que representa umha boa
oportunidade para as empresas do sector.

• Angola Telecom é a empresa estatal de servizos de telecomunicaciones e Internet. As subsidiarias de
Angola Telecom son TV Cabo, unha empresa de programación televisiva que ofrece servizos de
banda ancha para retransmisión televisiva, radiofónica e internet; Multitel, um portal que ofrece un
vasto abanico de servizos de Internet, e Elta, un directorio online de listas telefónicas e contactos
web. Dous operadoras de telefonía móbil foron autorizadas a operar en Angola: Movicel, unha
empresa local, e Unitel, propiedade parcial de Portugal Telecom. Separadamente de as anteriores,
catro operadoras de telefonía fixa foron autorizadas: Mercury, Nexus, Mundo Sartel e Wezacom.



FACER NEGOCIOS EN ANGOLA
• Angola co 6,1% de media de crecemento do PIB, é o país que entre 2001 ao 2015 experimentou o maior crecemento

do mundo ata por diante de Chinesa, (10,5% de media neses mesmos anos). Aínda que as previsións de crecemento
para os próximos anos atópanse ao redor do 7-8% de crecemento do PIB, Angola continuará sendo un dos países
emerxentes a nivel mundial. O sector petrolífero e o diamantífero están financiando amplos programas de
reconstrución e desenvolvemento ao longo de todo o país e, existen oportunidades en case todos os sectores.

• Con todo, o alto custo da vida en Angola condiciona o establecemento das empresas no país. Segundo diversos estudos,
Luanda é unha das cidades máis caras do mundo para expatriados. Os custos de aduanas, transporte, distribución, etc.
adoitan ser bastante altos e a man de obra cualificada escasa. Así mesmo, existe un alto custo de desprazamento en
términos de tempo na capital, Luanda. O cal conlleva grandes atascos de tráfico que impiden facer xestións con
celeridad e transportar mercancías dun lugar a outro de forma eficiente.

• Angola é o terceiro maior exportador do África subsahariana, por detrás de Nigeria e Sudá-frica. Así mesmo, constitúe
a alternativa a Sudáfrica dentro da SADC (Comunidade para o Desenvolvemento do Sur de África). Angola dispútase
con Nigeria o posto de primeiro productor de petróleo do África subsahariana cunha produción de 1,8 millóns de
barriles por día en 2009 e 2010 sendo o cuarto productor mundial de diamantes.

• Pero sen dúbida o principal escollo para facer negocios com Angola o constitúen as trabas e problemas burocráticos á
hora de facer negocios. O informe Doing Business sitúa a Angola no posto 172 de 186 na escala de países com maiores
dificultades para facer negocios. Será este um dos principais escollos á hora de invertir no país, tendencia que o
goberno intenta trocar.

• Os angoleños adoitan ser formais á hora de facer negocios e tenden a ser bastante diplomáticos no sentido de que
sempre adoitan dicir o que queres escoitar. Antes de comezar co seu negocio, contacte sempre coas autoridades
oficiais do país no que vaia a empezar a traballar e presente o seu plan de negocio para anticiparse a calquera traba
legal ou administrativa que poida obstaculizar o desenvolvemento da actividade.



CUSTES DE ESTABLECEMENTO ANGOLA
• Ten interese por último coñecer os custes

medios de implantarse en Angola

• Constitución de empresa e fiscalidad:
– Imposto de sociedades 35 %

– IRPF 0-17 %

– IVA 10 %

– Constitución de sociedade 0,00 

– Capital mínimo 539,48 

– Prazo 180 días

– Asesoramiento xurídico medio 3.236,91 ?

– Convenio de Dobre Imposición Non 

• Laboral e persoal expatriado:
– Salario mínimo interprofesional 226,3 euros/ mes

– Visado Si

– Custo visado 78,90 

– Tempo de obtención 60 - 90 días



ANGOLA, UNHA ECONOMÍA DA CE-CPLP
• Angola foi membro fundador da Confederação

Empresarial da Comunidade de Países de
Língua Portuguesa (CE-CPLP) o 4 de Xullo de
2004. Unha organización que ten como
obxetivo o desenvolvimento da cooperación
entre os países membros da CPLP
(Confederación de Países de Língua
Portuguesa), co obxectivo de crear as
oportunidades de negocio nos espazos da
lusofonía.

• Na actualidade a CE-CPLP está composta por
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea Bissau,
Mozambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e
Timor Leste.

• Galicia, dende a aprobación no Parlamento de
Galicia no ano 2014 da Iniciativa Lexislativa
Valentín Paz Andrade, solicitou o acceso como
país observador da Comunicade de Países de
Lingua Portuguesa.

No 2015 nace a Plataforma Exportar en Galego

(www.exportarengalego.gal ), unha iniciativa da

Federación Galega de Parques Empresariais

(FEGAPE) para o apoio á exportación aos paises

de fala portuguesa como Angola



Moitas grazas a todos/as

nvg@galipadconsulting.com  / @ivanvaqueiro / @galipad


