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DOZE TERMINAIS DA BLOOMBERG 
DISPONÍVEIS PARA INSTITUIÇÕES

ANGOLANAS, E OUTROS BENEFÍCIOS,
NO ÂMBITO DO ACORDO ASSINADO

COM O GOVERNO

ANGOLA já assinou Acordos 
de Promoção e Protecção 
Recíproca de Investimentos 
(APPRI’s) com 11 países

ANGOLA has already signed Reciprocal 
Investment Promotion and Protection
Agreements with 11 countries
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1 - Portugal / Portugal
2 - Espanha / Spain
3 - África do Sul / South Africa
4 - Guiné-Bissau / Guinea Bissau
5 - Cabo-Verde / Cape Verde
6 - Qatar / Qatar

7 - Alemanha / Germany
8 - Reino Unido / UK
9 - Itália / Italy
10- Rússia / Russia
11- França / France

TWELVE BLOOMBERG TERMINALS
AVAILABLE FOR ANGOLAN INSTITUTIONS,

AND OTHER BENEFITS, IN THE FRAMEWORK 
OF THE AGREEMENT SIGNED WITH THE GOVERNMENT

TWELVE BLOOMBERG TERMINALS
AVAILABLE FOR ANGOLAN INSTITUTIONS,

AND OTHER BENEFITS, IN THE FRAMEWORK 
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JOSÉ CHINJAMBA
Administrador da AIPEX, foi prelector do 

seminário sobre APPRI’s
AIPEX’s Member of the Board, was the

Speaker at the seminar on RIPPA’s
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DA NOSSA ECONOMIA 

‘‘

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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João Manuel Gonçalves Lourenço

PRESIDENTE DA REPÚBLICA DE ANGOLA
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THERE’S NEED TO ATTRACT
 IN,PRACTICALLY,PRIVATE INVESTMENT

ALL SECTORS OF OUR ECONOMY

‘‘

PRESIDENT OF THE REPUBLIC

João Manuel Gonçalves Lourenço
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Governo Angolano está empenhado na criação de 

um melhor ambiente de negócios  no país. 

Estas  reformas, que abrangem diversas esferas 

da nossa economia, com realce para o programa 

de diversificação económica, que através de uma 

intensa campanha de incentivo à produção nacional, por um 

lado e por outro, pela implementação e reestruturação de 

políticas para captação de investimento privado, entre muitas 

outras medidas, que desencadeiam uma série de acções 

cruciais, para sua implementação com sucesso. Situação que 

atribui à Agência de Investimento Privado e Promoção das 

Exportações (AIPEX) responsabilidades acrescidas, na 

condição de principal interlocutor, responsável, que em 

colaboração com os demais  intervenientes, juntos

trabalharem num modelo mais eficiente de monitoração e 

acompanhamento do investimento privado e de promoção das 

exportações, ambos  importantes desafios do Executivo. 

As estatísticas recentes do relatório sobre o “EASE DOING 

BUSINESS 2020”, não são favoráveis para o nosso país, na 

posição 175,  obrigando-nos a um maior empenho para 

mudança deste quadro num futuro breve. Conscientes desta 

responsabilidade, a AIPEX tem desenvolvido diversas acções 

para estimular o investimento privado e promover as 

exportações do país. 

ACESSO AO CRÉDITO 

Do mesmo modo, realçamos aqui o facto de que estão ainda a 

ser implementadas medidas para facilitação de acesso ao 

crédito bancário para as empresas privadas que operam no 

território nacional, além de um conjunto de medidas que, de 

facto, correspondem aos objectivos traçados no Plano 

Nacional de Desenvolvimento 2018-2022. 

PROGRAMA DE PRIVATIZAÇÕES 

É pretensão do Governo Angolano, no âmbito da 

implementação das medidas de reestruturação em curso, 

reduzir a presença do Estado na economia, diminuir os riscos 

orçamentais e fomentar o desenvolvimento liderado pelo 

sector privado. 

O o

DESAFIOS E ACÇÕES 

DIRECCIONADAS  

À MELHORIA DO AMBIENTE  

DE NEGÓCIOS EM ANGOLA 

CHALLENGES AND ACTIONS
AIMED AT IMPROVING

THE BUSINESS ENVIRONMENT
IN ANGOLA

Engº ANTÓNIO HENRIQUES DA SILVA
PCA / CHAIRMAN OF THE BOARD

 he Angolan Government is committed to creating 

conditions for a better business environment in the 

country. These reforms, which cover various sectors of 

the economy, highlighting the economic diversification 

program, through an intense campaign to encourage 

national production, on one hand, and, on the other hand, 

through the implementation and restructuring of policies to 

attract private investment, among many other measures which 

trigger a series of crucial actions to be carried out for its 

successful implementation. This situation attributes to the 

Agency for Private Investment and Exports Promotion (AIPEX) 

upward responsibilities, in its role as main agency, responsible, 

in collaboration with other stakeholders, to design a more 

efficient model for the monitoring and follow up of private 

investment and promotion of exports, as both a main challenges 

of the Government 

The recent statistics in the report on “EASE OF DOING 

BUSINESS 2020” are not favorable for our country, in position 

175, which requires from us all an ever greater effort to change 

this picture in the near future. Aware of this responsibility, 

AIPEX has developed several actions to stimulate private 

investment and promote exports in the country. 

ACCESS TO CREDIT 

We emphasize here the fact that measures are still being 

implemented to facilitate access to bank credit for private 

companies operating in the national territory, in addition to a 

set of measures that, in fact, correspond to the objectives 

outlined in the 2018-2022 National Development Plan. 

PRIVATIZATION PROGRAM 

It is the intention of the Angolan Government, within the scope 

of the ongoing restructuring measures, to reduce the presence 

of the State in the economy, to reduce budgetary risks and to 

encourage development led by the private sector. 

T 

We emphasize here the fact that 

measures are still being 

implemented to facilitate access 

to bank credit for private 

companies operating in the 

national territory 
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Na sequência, foi aprovada a Lei de Bases das Privatizações pelo 

Parlamento Angolano, e lançado o Programa de Privatizações 

(PROPRIV) onde estão delineadas as linhas orientadoras para o 

processo de privatização de cento e noventa e cinco (195) activos do 

Estado. 

REDUÇÃO DAS IMPORTAÇÕES 

Houve uma redução significativa no volume gasto em importações, 

realizadas no primeiro semestre do ano em curso, valores que 

contrastam com gastos feitos nos anos anteriores em importações. 

O Iº Trimestre de 2020 face ao período homólogo de 2019, registou 

um aumento do valor total das exportações em 19,0%. No mesmo 

período, as importações registaram uma diminuição de 18,1%, 

segundo números publicados pelo Instituto Nacional de Estatísticas 

(INE). Reconhecemos que há ainda muito por fazer e a nossa vontade 

de elevar a economia à níveis satisfatórios, é a maior força para 

concretização desses desafios. 

POTENCIAL PARA EXPORTAR 

Angola dispõe de recursos abundantes  para tornar-se um país 

exportador de referência no comércio internacional. Dados do Fundo 

Monetário Internacional (FMI) apontam que no ano de 1974, as 

exportações de Angola dos 15 principais produtos não petrolíferos 

representavam cerca de 44% do total das exportações nacionais. 

Nesse ano, o valor das exportações desses produtos ascendeu a 

cerca de 554,1 milhões de USD, valores que, representariam 27 

vezes, o total das exportações de Angola feitas no ano de 2016, 

retirando das exportações, o petróleo e os diamantes. 

Mesmo considerando que o contexto e os factores de 

competitividade de 1974 são diferentes do momento actual, é 

inegável admitir que o potencial de exportação nacional é mais do que 

evidente. Precisamos contornar a situação em que se encontra a 

nossa economia e trabalhar, todos, para elevar aos melhores níveis, 

o ambiente de negócios em Angola. 

COMBATE À CORRUPÇÃO 

A corrupção é um mal nocivo às economias e o seu combate é uma 

obrigação de todos os cidadãos e instituições. O nosso Governo tem 

estado a dar uma grande relevância às medidas conducentes à sua 

redução, o que como resultado das mesmas, podemos notar um 

maior interesse por parte de empresas estrangeiras que procuram 

informação sobre Angola, de igual modo notamos  a adoptação  de 

comportamentos  nas nossas instituições, menos incentivadores 

destas práticas,  o que nos permite  apresentar um ambiente de 

negócios mais convidativo e apelativo para os investidores. 
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Subsequently, the Angolan Parliament approved the Basic Law on 

Privatizations, and the Privatization Program (PROPRIV) was 

launched, which outlines the guidelines for the privatization process 

of one hundred and ninety-five (195) State assets. 

REDUCTION OF IMPORTS 

There was a significant reduction in the volume spent on imports, 

carried out in the first half of the current year, values that contrast 

with spending made in previous years on imports. The 1st Quarter of 

2020, if compared to the same period of 2019, registered an 

increase in the total value of exports by 19.0%. In the same period, 

imports decreased by 18.1%, according to figures published by the 

National Statistics Institute (INE). We recognize that there is still a 

lot to be done and our desire to raise the economy to satisfactory 

levels is the greatest motivation to achieving these challenges. 

POTENTIAL TO EXPORT 

Angola has sufficient resources to become an exporter of reference 

in international trade. Data from the International Monetary Fund 

(IMF) point out that in 1974, Angola's exports of the 15 main non-oil 

products represented around 44% of total national exports. In that 

year, the value of exports of these products amounted to 

approximately USD 554.1 million, values that would represent 27 

times the total of Angola's exports made in 2016, excluding oil and 

diamonds from exports. 

Even considering that the context and the competitiveness factors 

of 1974 are different from the current moment, it is undeniable to 

admit that the potential of national export is more than evident. We 

need to get around the situation our economy is in and work 

together to raise the business environment in Angola to the best 

levels. 

FIGHT AGAINST CORRUPTION 

Corruption is a harmful evil to economies and combating it is an 

obligation for all citizens and institutions. Our Government has taken 

vehement steps in this regard, as a result of them, we can notice 

greater interest on the part of foreign companies looking for 

information about Angola, we notice a less visible environment of this 

evil in our institutions, which allows us to present a business 

environment more inviting and appealing to investors. 
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Angola dispõe de recursos 

suficientes para tornar-se 

num país exportador de 

referência no comércio 

internacional. 
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ngola celebrou um contrato de prestação 

de serviços com a Bloomberg visando 

promover a captação de investimento 

entre clientes da multinacional, no âmbito 

da mobilização de investidores internacionais.  

O contrato de 2 anos, assinado em Abril do 

corrente ano, prevê uma série de benefícios para 

Angola, enquadrado em quatro (4) pilares 

essenciais, nomeadamente plano de comunicação, 

mesas redondas internacionais com potenciais 

investidores, capacitação de quadros Angolanos e 

acesso aos Terminais de Negócios da Bloomberg, 

denominado Bloomberg Terminal. 

Em relação ao primeiro pilar, PLANO DE 

COMUNICAÇÃO, realça-se aqui o facto de que a 

Bloomberg possui bastante experiência em 

diversos sectores de comunicação, sendo 

detentora de várias plataformas, cuja experiência 

está a ser aproveitada por Angola na 

customização de mensagens com foco nos 

sectores da Agricultura e Pescas, industria e 

Minas, para o primeiro ano e 3 outros sectores a 

definir no próximo ano. Recentemente, 

investidores nos sectores prioritários 

mencionaram Angola como um potencial país para 

investir, mas a ausência de comunicação 

direccionada para explorar as vantagens acima 

das desvantagens tem sido um handicap. 

Um outro pilar da parceria é a realização de 10 

MESAS REDONDAS DE NEGÓCIOS, onde a 

Bloomberg irá identificar investidores para os 

sectores definidos, e promoverá encontros 

personalizados entre a AIPEX e os investidores 

identificados, com base em interesses mútuos 

que beneficiem Angola e os investidores.  

O programa de CAPACITAÇÃO, perfaz o terceiro 

pilar no âmbito do acordo, com foco na 

capacitação de quadros da AIPEX. A Bloomberg 

oferece um programa de formação utilizando 

diversas técnicas e tecnologias em matérias para 

melhorar o trabalho da Agência na captação de 

investimento, de mencionar; desk research, 

elaboração de propostas de valor e apresentação 

aos investidores, técnicas de apresentação ao 

público e organização de mesas redondas 

direccionadas aos sectores prioritários.  

O quarto e último pilar, mas não menos 

importante, são os BLOOMBERG TERMINALS, 

instrumento já em uso em outras instituições 

como Banco Nacional de Angola e Ministério das 

Finanças, sendo a plataforma de trabalho da 

Bloomberg, que permite acesso aos dados das 

empresas cotadas em bolsas internacionais, 

dados estatísticos, relatórios, indicadores

económicos, etc. Uma ferramenta que

proporcionará à AIPEX acesso às empresas para 

identificação de potenciais investidores. 

UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO (UAN) 

Importa realçar que o projecto/parceria entre 

Angola e a Bloomberg também envolve a 

Faculdade de Economia da UAN. Dos 12 

terminais da Bloomberg disponibilizados para 

Angola, nove (9) serão colocados na UAN, para o 

benefício dos Académicos e Estudantes da 

Faculdade de Economia, que terão acesso directo 

e formações em pesquisas de âmbito económico-

financeiro.  

SOBRE A BLOOMBERG 

A Bloomberg é uma empresa com escritórios em 
vários pontos do mundo, empregam cerca de 20 
mil colaboradores, em áreas como; Engenharia 
(integração de dados), Dados Globais
(desenvolvimento de dados para informação 
relevante para profissionais do sector financeiro), 
Tecnologia de topo (desenvolvimento de software 
e tecnologia), Produtos financeiros (Terminal 
Bloomberg), Serviços e Soluções tecnológicas 
(criação de infra-estruturas), Noticias e Pesquisa 
(criação de conteúdos), Media (Bloomberg TV liga 
audiência e noticias), Operações (serviços gerais 
internos), Função corporativa (equipas de suporte 
aos clientes) e Relações externas (ligam 
governos, decisores e actores nos mercados). 
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ACTUALIDADE

Angola signs agreement with Bloomberg to attract foreign investment

ANGOLA celebra acordo 
com a BLOOMBERG para 
captar investimento externo
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ngola signed a service provision 

contract with Bloomberg to promote 

investment attraction among clients of 

the multinational, within the framework 

of its economic diplomacy to mobilize 

international investors. 

The 2-year contract, signed in April this year, 

foresees a series of benefits for Angola, framed in 

four (4) essential pillars, namely communication 

planning, international round tables with potential 

investors, training of Angolan staff and access to 

Bloomberg business platforms, called Bloomberg 

Terminal. 

In relation to the first pillar, COMMUNICATION 

PLANNING, the fact that Bloomberg has a wide 

range of experience in different communication 

sectors is highlighted here, having several 

platforms, whose experience is being used by 

Angola in the customization of messages focusing 

on the Agriculture and Fisheries, Industry and 

Mining sectors, for the first year and 3 other 

sectors to be defined next year. For some time 

now, investors in the sectors indicated above have 

mentioned Angola as a potential country to invest, 

but the lack of communication aimed at exploring 

the above-mentioned advantages, has been a 

handicap. 

Another pillar of the partnership is the realization 

of 10 BUSINESS ROUND TABLES, where 

Bloomberg identifies investors for the defined 

sectors, and promotes personalized meetings 

between AIPEX and the identified investors, based 

on mutual interests that benefit Angola and the 

investors as well. 

The TRAINING program is the third pillar within the 

scope of the Agreement, with a focus on training 

AIPEX staff. Bloomberg offers a training program 

using various techniques and technologies aimed 

at improving the Agency's work in attracting 

investment, to mention: desk research,

preparation of value propositions and presentation 

to investors, public presentation techniques and 

organization of round tables aimed at priority 

sectors. 

The fourth and last pillar, but no less important, 

are the BLOOMBERG TERMINALS, an instrument 

already in use in other institutions such as Central 

Bank of Angola and the Ministry of Finance, being 

the work platform of Bloomberg, which allows 

access to the data of companies listed in 

international stock exchanges, statistical data, 

reports, economic indicators, etc. A tool that will 

provide AIPEX access to companies database to 

identify potential investors. 

AGOSTINHO NETO UNIVERSITY (UAN) 

It should be noted that the project/partnership 

between Angola and Bloomberg also involves the 

Faculty of Economics of UAN. Nine (9) of the 12 

Bloomberg terminals made available to Angola, will 

be placed at UAN, for the benefit of Academics 

and Students of the Faculty of Economics, who will 

have direct access and training in economic and 

financial research. 

ABOUT BLOOMBERG 

Bloomberg is a company with offices in various 

parts of the world, employing around 20 thousand 

workers, in areas such as: Engineering (data 

integration), Global Data (data development for 

relevant information for professionals in the 

financial sector), Top technology (software and 

technology development), Financial products 

(Bloomberg Terminal), Services and technological 

solutions (infrastructure creation) , News and 

Research (content creation), Media (Bloomberg TV 

links audience and news), Operations (general 

internal services), Corporate function (customer 

support teams) and External Relations (links 

governments, decision makers and market 

players). 

 

A 
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QUE BENEFÍCIOS É QUE A PARCERIA ANGOLA-BLOOMBERG OFERECE?
WHAT ARE THE BENEFITS OF THE ANGOLA-BLOOMBERG PARTNERSHIP?

 

Dra. SANDRA DIAS DOS SANTOS

Administradora/Board Member - AIPEX

 Bloomberg é um Grupo empresarial privado internacionalmente reconhecido, 

com vasta experiencia em interacção com decisores. Tem mais de 70,000 

empresas cadastradas como clientes, maioritariamente empresas

multinacionais, de capital forte, e que já trabalham com a Bloomberg há anos, tendo a 

mesma como uma fonte/empresa que inspira credibilidade e qualidade. Portanto, a sua 

relação com Angola prevê uma série de benefícios para o país, enquadrado em quatro 

(4) pilares essenciais, nomeadamente plano de comunicação, mesas redondas 

internacionais com potenciais investidores, capacitação de quadros Angolanos e 

acesso aos Terminais de Negócios da Bloomberg, denominado Bloomberg Terminal. 

A A

Departamento de Estudos e Acompanhamento de Investimentos e Negócios 

Internacionais (DEAINI), é o departamento responsável pela elaboração de 

estudos de mercado, entendemos que a parceria com a BLOOMBERG é de 

extrema importância, porque vai proporcionar conhecimento técnico em 

matéria de estudo como também já disponibilizou uma ferramenta de dados 

que permite a pesquisa de mercados para adoptar a Agência de informações 

úteis para captação de investimento estrangeiro. 

o

The Department of Research, Follow Up of International Investments and Business (DEAINI) is 
responsible for the preparation of market researches. In our understanding, the partnership 
with Bloomberg is of extreme importance, because it will provide know-how inr esearch, as it 
has already made available a data analysis tool which provides the Agency with useful market 
information for foreign investment attraction.

Bloomberg is an internationally recognized private business group, with extensive experience in interacting with decision makers. It has more 

than 70,000 companies registered as customers, mostly multinational companies, with strong capital, and who have worked with 

Bloomberg for years, having it as a source/company that inspires credibility and quality. The contract with Angola, foresees a series of 

benefits for Angola, framed in four (4) essential pillars, namely communication planning, international round tables with potential investors, 

training of Angolan staff and access to Bloomberg business platforms, called Bloomberg Terminal. 

endo em conta que o Departamento de Avaliação das Propostas de 

Investimento tem como competência, assegurar a recepção e 

tratamento dos processos de investimento privado, enquadramos a 

parceria com a Bloomberg como uma oportunidade de explorar o seu 

vasto network, bem como de registar cada vez mais investimentos de 

qualidade. Além disso, esta parceria trará um impacto positivo na 

percepção de negócios em Angola, melhoria da imagem do país e 

consequentemente a atracção de investidores que se identifiquem com 

as prioridades determinadas pelo Executivo Angolano. 

T 

Bearing in mind that the Investment Proposals Evaluation Department is responsible for 

ensuring the reception and handling of private investment processes, we consider the 

partnership with Bloomberg as an opportunity to explore its vast network, as well as to register 

more and more quality investments. In addition, this partnership will have a positive impact on 

business perception in Angola, improving the country's image and, consequently, attracting 

investors who identify with the priorities determined by the Angolan Executive. 

T

 Departamento de Promoção e Captação de Investimento Privado é responsavel por promover e 

captar investimentos. A Bloomberg é muito forte no que tange a comunicação e possui links 

fortes junto dos investidores, pretende-se aqui aproveitar esse potencial para beneficiar o país. 

O PROCIP, aprovado pelo Executivo, apresenta sectores chaves para a diversificação da economia, 

nomeadamente indústria, agricultura, turismo, entre outras, e o país precisa atrair investidores para 

estes sectores. 

O O
The Private Investment Promotion and Attraction Department is responsible for promoting and attracting investments. 

Bloomberg is very influential when it comes to communication and has strong links with investors. With this agreement, 

parties here intend to take advantage of this potential to benefit the country. PROCIP, approved by the Government, 

presents key sectors for the diversification of the economy, namely industry, agriculture, tourism, among others, and the 

country needs to attract investors to these sectors. 
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Dra. EMÍLIA FERNANDES

 Head of Dept./Chefe de Dptº- DEAINI

Dr HELDER SAMPAIO
Técnico /Staff

Engº KEVE GUIMARÃES
 Head of Dept./Chefe de Dptº- DPCI



 he Agency for Private Investment and Exports 

Promotion - AIPEX, held on Thursday, August 6, 

2020, the 1st training seminar on Promotion and 

Reciprocal Investment Protection Agreements 

(APPRI). The activity took place in the AIPEX 

amphitheater, and was part of the Agency's action plan 

for training national staff in matters related to 

investments promotion and mutual protection. 

The event, which took place in person and with a video 

conference, had as main speaker the AIPEX Board 

Member for legal matters, José Chinjamba. The entities 

involved in the procedural process from the conception 

to the approval and entry into force of the APPRI's 

participated in the training action, namely

representatives of the National Assembly, the Civil 

House of the President of the Republic, the Ministry of 

Economy and Planning, the Ministry of Industry and 

Commerce and AIPEX Staff. 

Mutual investment promotion and protection

agreements are bilateral instruments that contain 

binding measures, designed to create more favourable 

conditions for investments by investors from one of the 

signatory states, in the territory of the other, ensuring, 

on reciprocity regime, the most favourable treatment of 

investors and the guarantee of full protection and 

security of investments already made. 

T 
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NOTÍCIAS

AIPEX PROMOVE
SEMINÁRIO SOBRE 

ACORDOS DE PROMOÇÃO E 
PROTECÇÃO RECÍPROCA DE 

INVESTIMENTOS 

Seminário sobre APPRI’s

“As Oportunidades de Investimento em Angola”, foi o 

tema da prelecção feita recentemente pela

Administradora da AIPEX, Dra. Sandra Dias dos Santos, 

no webinar sob o tema “Relações Brasil-Angola-

Diversificação Económica Pós-Covid19”. O evento foi 

realizado pela Camara AfroChamber, tendo sido 

moderador o Presidente da Camara, Rui Mucaje.  

WEBINAR ANGOLA-BRASIL

 Agência de Investimento Privado 

e Promoção das Exportações - 

AIPEX, realizou na quinta-feira, 06 

de Agosto 2020, o Iº seminário de 

capacitação sobre Acordos de 

Promoção e Protecção Recíproca de 

Investimentos (APPRI). A actividade teve 

lugar no anfiteatro da AIPEX, e enquadrou-

se no plano de acções da Agência para 

capacitação de quadros nacionais em 

matérias ligadas à promoção e protecção 

recíproca de investimentos. 

O evento, que decorreu com formato 

presencial e vídeo-conferência, teve como 

prelector principal o Administrador para 

área Jurídica da AIPEX, Dr. José 

Chinjamba. Participaram da acção

formativa as entidades que têm

intervenção na tramitação processual 

desde a concepção até a aprovação e 

entrada em vigor dos APPRI's,

nomeadamente representantes da

Assembleia Nacional, da Casa Civil do 

Presidente da República, do Ministério da 

Economia e Planeamento, do Ministério do 

Comércio e Indústria e técnicos da AIPEX. 

Os acordos de promoção e protecção 

recíproca de investimentos são

instrumentos de carácter bilateral que 

contêm medidas vinculativas, destinadas a 

criar condições mais favoráveis para a 

realização de investimentos, por parte de 

investidores de um dos estados

signatários, no território do outro, 

assegurando, em regime de reciprocidade, 

o tratamento mais favorável dos 

investidores e a garantia de protecção e 

segurança plena dos investimentos já 

realizados. 

A 

«Investment Opportunities in Angola», was the theme of the lecture 
given recently by AIPEX Board Member, Sandra Dias dos Santos, 
in the webinar “Brazil-Angola Relations: Post-Covid19 Economic Diversification”.
The event was organized by the AfroChamber, chaired by its
President Dr. Rui Mucaje.

AIPEX PROMOTES
TRAINING SEMINAR
ON INVESTMENTS

PROMOTION
AND RECIPROCAL

PROTECTION 
AGREEMENTS 
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o passado dia 6 de Agosto, a Agência de 

Investimento Privado e Promoção das Exportações 

promoveu um Seminário sobre os Acordos de 

Promoção e Protecção Recíproca de Investimentos 

(designados por abreviação “APPRI’s”) que teve 

como orador o Administrador da AIPEX para área 

jurídica, Dr. José Chinjamba, um Jurista com notável 

experiência nacional e internacional nestas lides. 

 

Na esteira do aludido evento, julgamos oportuno reflectir em torno da 

importância dos APPRI’s como instrumentos para o desenvolvimento das 

relações económicas e comerciais entre Angola e outros Estados. Até à 

presente publicação, Angola celebrou Acordos, da referida natureza, 

com 11 países, nomeadamente, Portugal, Espanha, África do Sul, Guiné 

Bissau, Cabo Verde, Qatar, Alemanha, Reino Unido, Itália, Rússia e 

França. 

os com 11 países 

Refira-se que, apesar da retracção que se verifica em todo o mundo, por 

conta dos efeitos económicos da pandemia COVID-19, que restringiu a 

circulação do capital, duas razões fundam, especialmente, a relevância e a 

conveniência do tema. A primeira prende-se com o facto de estarem em 

curso um conjunto de reformas, com vista a melhorar o ambiente de 

negócios em Angola e a segunda relaciona-se com um facto de se 

adivinhar, num cenário pós-pandemia,  uma maior abertura no que toca às 

relações económicas e comerciais entre os Estados e, neste particular, 

Angola tem de assumir-se como um actor importante. Isto, como é óbvio, 

só pode ser alcançado com um quadro favorável e que no campo do 

Comércio internacional ofereça vantagens múltiplas. Os APPRI’s são 

verdadeiros instrumentos para o desenvolvimento das relações referidas 

e, se bem aproveitados, respondem a vários desafios dos Estados. No 

entanto, a materialização dos mesmos requer rigor, porquanto a sua 

violação pode acarretar sérios prejuízos económicos para deteminado 

Estado na esfera internacional. 

 

Convém considerar que os APPRI’s fixam um regime especial para os 

investimentos que sejam provenientes dos Estados signatários, não 

sendo, por isso, aplicável aos mesmos e em regra a legislação interna 

referente ao investimento privado. A título de exemplo, considere-se que, 

no caso de Angola, o regime previsto na Lei n.º 10/18, de 26 de Junho – 

Do Investimento Privado, cede face às disposições previstas nos 

respectivos Acordos. 

 

Países como Angola, que estão em desenvolvimento, têm 

experimentado, num contexto de negociação, dificuldades quando a 

contraparte se trata de um país desenvolvido na medida em que, como é 

natural, os interesses são divergentes. Portanto, fica claro que embora 

o quadro vigente não seja o mais adequado para o momento actual, por 

estar desajustado à realidade, se bem aproveitado e servir de ponto de 

partida para uma reforma (que deve iniciar com a revisão dos Acordos em 

curso), pode ser a base para a negociação e celebração com êxito de 

Acordos com outros países, mormente desenvolvidos. Não deixamos de 

estar cientes de que tal sucesso não depende só dos APPRI’s, mas da 

verificação de um conjunto de condições objectivas. 

N 

 

Dr. MOSES CAIAIA
Técnico do Departamento Jurídico da AIPEX
AIPEX Legal Department Staff

N
APPRI’s as Important Instruments for 

the Development of Economic and 

Commercial Relationships Between 

Angola and Other States 

n the 6th of August, the Agency for Private 

Investment and Exports Promotion (AIPEX) 

promoted a Seminar on Investment Promotion and 

Reciprocal Protection Agreements (referred to as 

“APPRI's”), and had as main speaker the AIPEX 

Board Member responding for legal matters, José 

Chinjamba, a legal practitioner with remarkable 

national and international experience in these matters. In the wake of 

the aforementioned event, we believe it is appropriate to reflect on the 

importance of APPRI's as instruments for the development of economic 

and commercial relations between Angola and other States. Until the 

present publication, Angola has signed Agreements, of the 

aforementioned nature, with 11 countries, namely Portugal, Spain, 

South Africa, Guinea Bissau, Cape Verde, Qatar, Germany, United 

Kingdom, Italy, Russia and France. 

It should be noted that, despite the retraction that occurs worldwide, 

due to the economic effects of the pandemic COVID-19, which 

restricted the circulation of capital, two reasons are fundamental, 

especially, the relevance and the theme convenience. The first is 

related to the fact that a number of reforms are underway, with a 

view to improving the business environment in Angola and the second 

is related to the fact that, in a post-pandemic scenario, greater 

openness in the regarding economic and trade relations between 

States and, in this regard, Angola must assume itself as an important 

player. This, of course, can only be achieved with a favorable framework 

and the field of international trade offers multiple advantages. APPRI’s 

are real instruments for the development of the aforementioned 

relations and, if used properly, respond to various challenges of the 

States. However, their materialization requires discipline, as their 

violation can cause serious economic losses for a particular State in 

the international sphere. It should be considered that APPRI’s 

establish a special regime for investments that come from the 

signatory States, not therefore, it is applicable to them and as a rule 

the internal legislation regarding private investment. As an example, 

consider that, in the case of Angola, the regime provided for in Law no. 

10/18, of 26 June - regarding Private Investment, it gives in to the 

provisions set forth in the respective Agreements. 

Countries like Angola, which are in development, have experienced 

difficulties, in a context of negotiation, when the counterpart is a 

developed country in as much as, naturally, interests are divergent. 

Therefore, it is clear that although the current framework is not the 

most adequate for the present moment, for being out of touch with 

reality, if well used and serving as a starting point for reform (which 

should start with the revision of the Agreements underway), can be 

the basis for the negotiation and successful conclusion of Agreements 

with other countries, mainly developed ones. We are also aware that 

such success does not depend only on the APPR’s, but on the 

verification of a set of objective conditions. 

O O
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AIPEX E CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA
ANGOLA-CHINA ASSINAM MEMORANDO DE 

ENTENDIMENTO PARA PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS

Agência de Investimento Privado e Promoção das 

Exportações - AIPEX e a Câmara de Comércio 

Indústria Angola China, assinaram o Memorando 

de Entendimento com o objectivo de criar um 

marco de cooperação e fortalecer as relações 

comerciais entre o sector empresarial dos dois países 

(Angola e China), em áreas de interesse comuns, visando 

a Promoção e Captação de Investimento Directo 

Estrangeiro.  

 

Foram signatários o Presidente do Conselho de 

Administração da AIPEX, Engº António Henriques da Silva 

e o Presidente da Câmara de Comércio e Indústria 

Angola-China, Dr. Manuel Calado. O acto foi 

testemunhado por Membros do Conselho de

Administração da AIPEX e responsáveis da Câmara.  

A 

AIPEX AND ANGOLA-CHINA CHAMBER OF 
COMMERCE AND INDUSTRY SIGN 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FOR 
INVESTMENTS PROMOTION

he Private Investment and Export Promotion Agency - AIPEX 

and the Angola-China Chamber of Commerce, signed a 

Memorandum of Understanding with the aim of creating a 

framework for cooperation and strengthening trade relations 

between the business sector of the two countries (Angola and 

China) , in areas of common interest, aiming at the Promotion and 

Capture of Foreign Direct Investment. 

The President of the Board of Directors of AIPEX, António 

Henriques da Silva and the President of the Angola-China Chamber 

of Commerce and Industry, Manuel Calado, were signatories. The 

act was witnessed by Members of the Board of Directors of AIPEX 

and Heads of the Chamber. 

T 

Dr. OSVALDO TORRES
Desk Officer / Técnico da DAPI (na direita), participou da formação

CCIA PROMOVE SEMINÁRIO SOBRE

MAPEAMENTO DE MERCADOS PARA

EXPORTAÇÃO 

A AIPEX participou no curso sobre Mapeamento 

de Mercados para Exportação, organizado pela 

Câmara de Comércio e Indústria de Angola – CCIA, 

de 07 à 30 de Julho de 2020, representada pelo 

Dr Osvaldo Torres, Técnico do Departamento de 

Promoção e Negócios Internacionais-DPENI. O 

acto de encerramento teve lugar no dia 25 de 

Agosto, no Salão Nobre do Ministério do Indústria 

e Comércio – MINDCOM, e contou com a presença 

dos Secretários de Estado da Indústria Dr Ivan 

Prado e da Economia Dr Mário João, do 

Presidente da Câmara de Comércio Indústria de 

Angola, Engº Vicente Soares e da Administradora 

da AIPEX para os Departamentos de Promoção e 

Captação de Investimento, e de Promoção das 

Exportações e Negócios Internacionais, Dra 

Sandra Dias dos Santos. 

CCIA PROMOTES SEMINAR ON MAPPING EXPORT 

MARKETS 

AIPEX participated in the course on Mapping Export 

Markets, organized by the Chamber of Commerce Industry 

of Angola - CCIA, from 07 to 30 July 2020, represented by 

Osvaldo Torres, a Staff member from the Department of 

Promotion and International Business-DPENI. The closing 

act took place on August 25, at the Amphitheatre of the 

Ministry of Industry and Commerce - MINDCOM, and was 

attended by the Secretaries of State for Industry Ivan 

Prado, Economy Mário João, the President of Angola 

Industry Chamber of Commerce, Vicente Soares and AIPEX 

Board Member for the Departments of Promotion and 

Investment Attraction, and of Promotion of Exports and 

International Businesses, Sandra Dias dos Santos. 
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AIPEX: O que é que o Governo da Bélgica pensa sobre as acções que o 

Governo de Angola está a levar a cabo? 

JS: Na reunião que mantive com o PCA da AIPEX, Engº António Henriques da 

Silva, ele informou-nos sobre os programas de diversificação da economia e 

sobre o programa de privatizações de activos do Estado, que para nós são 

boas notícias por ele mencionadas. O facto de que a Janela Única do 

Investimento estará operacional no mês que vem, estando o procedimento em 

estágio muito avançado, e que mesmo nesse período de Covid e de crise quase 

mundial, o trabalho continua. É nesse contexto que realizamos esta visita à 

AIPEX. 

AIPEX: Que outros assuntos foram abordados na reunião? 

JS: Falamos sobre oportunidades e iniciativas que pretendemos realizar nos 

próximos meses. A Bélgica, sendo um membro da União Europeia, torna-se 

um parceiro importante para Angola. Tive a oportunidade de explicar ao PCA 

da AIPEX que no próximo ano em Bruxelas, vamos realizar um grande evento 

empresarial entre a União Europeia e Angola, evento focado em Angola. A 

Bélgica vai oferecer um programa Bilateral que deverá incluir uma visita ao 

Porto de Antuérpia, segundo maior porto da Europa, e que gostaríamos que 

tivesse uma presença forte dos empresários angolanos. A lógica é a seguinte, 

o Porto não é só o Porto, é também um conjunto de empresas e de 

actividades comerciais e industriais, e nós gostaríamos de, com outros 

parceiros e evidentemente individualidades de Angola, lançar tal iniciativa. 

AIPEX: Que dificuldades os empresários do seu país encontram ao vir 

investir em Angola, e aos que já actuam no sector empresarial do país, que 

desafios têm enfrentado? 

JS: Os grandes desafios até agora, e no passado, foram a burocracia, os 

procedimentos as vezes difíceis para realmente avançar uma parceria 

comercial, desafios a nível de infra-estruturas, são desafios clássicos.  

! Lt 9ó� Quais são as perspectivas do Governo Belga quanto às 

oportunidades de investimento que Angola tem a oferecer aos seus 

empresários? 

JS: Temos a imagem de uma Angola que está a avançar e está a tomar 

decisões corajosas. Não esqueçamos que a Antuérpia é uma cidade 

importante na Bélgica, é um centro de negócios de diamantes, com muitos 

contactos no sector diamantífero, Angola sendo um dos produtores mais 

importantes do mundo, nós tentamos oferecer uma infra-estrutura de 

negócios transparente, e que garante aos vendedores o melhor preço, essa é 

a ideia. A Angola de 2020, não está só a olhar para o sector Petrolífero, mas 

está a olhar para outros sectores. 

Entrevista: Ivete Brange
Fotografias: Neide Manuel

A União Europeia acompanha de 

perto as políticas de diversificação 

da economia aqui, a política de luta 

contra a corrupção e também a 

política de fortalecer e facilitar o 

investimento privado, com a criação 

dessa Janela Única do Investimento 

‘‘
The European Union follows closely
the economic diversification policy, the
policy to fight against corruption and 
also the policy to strenghen and to
facilitate private investment, with the
creation of the Investor Gateway

‘‘

AIPEX: What does the Government of Belgium think about the actions 

that the Government of Angola is taking? 

JS: At the meeting I had with Chairman of AIPEX, Eng. António Henriques 

da Silva, he informed us about the programs aimed at economic 

diversification and the state's asset privatization program, which for us is 

good news that he mentioned. The fact that the Investor Gateway will be 

operational next month, with the procedure at a very advanced stage, and 

that even in this period of Covid-19, an almost worldwide crisis, the work 

continues. It is in this context that we made this visit to AIPEX. 

AIPEX: What other issues were discussed at the meeting? 

JS: We talked about opportunities and initiatives that we intend to carry 

out in the coming months. Belgium, being a member of the European 

Union, is an important partner for Angola. I had the opportunity to explain 

to the Chairman that next year in Brussels, we are going to hold a big 

business event between the European Union and Angola, an event focused 

on Angola. Belgium is going to offer a Bilateral program that should 

include a visit to the Port of Antwerp, the second largest port in Europe, 

and which we would like to have a strong presence of Angolan 

businessmen and women. The logic is as follows, Antwerp is not only just 

a Port, it is also a group of companies and commercial and industrial 

activities, and we would like to launch such an initiative with other 

partners and evidently individuals from Angola. 

AIPEX: What difficulties do your country’s entrepreneurs encounter 

when they come to invest in Angola, and those who already operate in 

the Angolan business sectors, what challenges have they faced? 

JS: The big challenges so far, and in the past, were bureaucracy. 

Sometimes, difficult procedures to really advance a commercial 

partnership, challenges at the level of infrastructure. These are classic 

challenges. 

AIPEX: What are the perspectives of the Belgian Government 

regarding the investment opportunities that Angola has to offer to 

Belgian entrepreneurs? 

JS: We have the image of an Angola that is moving forward and is taking 

courageous decisions. Let us not forget that Antwerp is an important 

city in Belgium, it is a diamond business center, with many contacts in 

the diamond sector. Angola being one of the most important producers in 

the world, we try to offer a transparent business infrastructure, and that 

guarantees sellers the best price, that's the idea. Angola of 2020 is not 

only looking at the Oil sector, but it is looking at other sectors. 

JOZEF SMETS
Embaixador da Bélgica em Angola
Belgium Ambassador to Angola

l                                                                                              l   AIPEX  I  11 O Seu Parceiro Ideal para Investimentos e Exportações  / The Ideal Partner for Investments and Exports

AIPEX:



www.aipex.gov.ao   I   geral@aipex.gov.ao

 Assembleia Nacional aprovou, no dia 23 de Julho, por unanimidade, a proposta de Lei sobre o Regime de 

Recuperação de Empresas e da Insolvência de 1939 (as regras sobre falência vigentes em Angola remontam ao 

Código do Processo Civil, com as alterações introduzidas em 1961 e em 1967), procurando assim responder às 

várias preocupações dos agentes económicos. O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Dr Francisco Queiroz, 

disse que “a iniciativa se inscreve na lógica da potenciação do crédito à economia, da redução do risco do crédito, da 

promoção da concorrência e competitividade e da atração do investimento, através da regulação do regime jurídico de recuperação 

de créditos, do processo de recuperação extrajudicial e judicial e do processo de insolvência de pessoas singulares e coletivas em 

situação economicamente difícil ou de insolvência eminente”. 

A 
PARLAMENTO APROVA PROPOSTA PARA MELHORAR AMBIENTE DE NEGÓCIOS

PARLIAMENT APPROVES LAW AIMED AT IMPROVING BUSINESS ENVIRONMENT

On July 23, the National Assembly unanimously approved the proposed Law on the Recovery of Companies Regime and Insolvency of the 1939 

(the bankruptcy rules in force in Angola go back to the Civil Procedure Code, with the changes introduced in 1961 and 1967), thus seeking to 

respond to the concerns of various economic agents. The Minister of Justice and Human Rights, Dr. Francisco Queirós, said that “the 

initiative is part of the logic of enhancing credit to the economy, reducing credit risk, promoting competition and competitiveness and the 

attraction of investment, through the regulation of the legal credit recovery regime, the extrajudicial and judicial recovery process and 

insolvency proceedings of natural and legal persons in economically difficult or imminent insolvency situation.” 

ANGOLA IS BUILDING A MORE TRANSPARENT BUSINESS 

ENVIRONMENT 

The Chairman of AIPEX, Eng. António Henriques da Silva, 

confirmed at the Made in Africa webinar that “the Angolan 

Government is working on issues to turn the business 

environment more attractive to foreign investors”. Responding to 

the questions at the EEXPO-SG, organized by Olam and Sun 

Media, Eng. António said that “transparency is mandatory in 

nowadays relationships, and this is to be taken seriously, and 

reinforced as ethical way of life by institutions.” 

The Speakers at the Made in Africa webinar affirmed that the 

challenges of investing in Africa are many. However, they added, 

four countries can be looked at as the future in attracting FDI as 

well as countries to bet on: Angola, DRC, Ethiopia and South 

Sudan. 

Participants heard testimonies from different players, to whom 

the process of repatriating funds is a challenge to all 

Governments in Africa. 

ANGOLA ESTÁ A CONSTRUIR UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS MAIS 

TRANSPARENTE 

O PCA da AIPEX, Engº António Henriques da Silva, confirmou no webinar 

Made in Africa que “o Governo angolano está a trabalhar em questões 

para tornar o ambiente de negócios mais atractivo para os investidores 

estrangeiros”. Em resposta às perguntas na EEXPOX-SG, organizada 

pela Olam e Sun Media, o PCA da AIPEX disse que “a transparência é 

obrigatória nas relações nos dias de hoje, e isso deve ser levado a sério, 

e reforçado como forma de vida e ética pelas instituições”. 

Os Palestrantes do webinar Made in Africa afirmaram que os desafios 

de investir em África são muitos. No entanto, eles acrescentaram, 

quatro países podem ser vistos como o futuro na atracção de IED, bem 

como países em que apostar: Angola, RDC, Etiópia e Sudão do Sul. 

Os participantes ouviram testemunhos de diferentes actores, segundo 

os quais o processo de repatriamento de fundos é um desafio para os 

Governos em toda a África. 
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DADOS ESTATÍSTICOS
STATISTICAL INFO

INVESTIMENTOS
  À 202031 de AGOSTO

306 $2.910 20.307
USD MilhõesPropostas Registadas

Investimentos Avaliados

Postos de Trabalho Directo

AGRICULTURA INDÚSTRIA

$200
Milhões

$1.467
Milhões

Dados por sector
Data per sector

INVESTMENTS BY 31st AUGUST 2020

COMÉRCIO

$143
Milhões

África do Sul

$676
Milhões

$184
Milhões

Origens do Investimento
Sources of the Investments $88.77

Milhões

China Emirados Árabes
Unidos
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$1.332
Milhões

Angola
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m Agosto de 2018, há exactamente dois anos, 
a AIPEX começava a registar, ao abrigo da nova 
Lei do Investimento Privado, as primeiras 
propostas de investimento envolto numa 
atmosfera de reformas e modernização dos 
serviços. Foram efectuadas mudanças

profundas no funcionamento do Sistema de Investimento 
que vão tendo impacto significativo nas dinâmicas 
operacionais da Agência, na redução da burocracia e nos 
tempos de resposta. 

A principal preocupação continua a ser o ambiente de 
negócios e a situação económica do país. A previsão de 
baixa taxa de crescimento económico perspectivada 
para o presente ano e seguintes e os resultados 
negativos consecutivos dos anos anteriores, constituem 
factores desafiantes para atracção e captação de 
investimento privado, sobretudo o Investimento Directo 
Estrangeiro. Todavia, apesar da conjuntura económica 
difícil, agravada pela pandemia do COVID-19, os dados do 
investimento registado nestes dois anos demonstram 
alguma confiança dos agentes económicos na retoma da 
economia nacional, nas políticas económicas
preconizadas pelo Executivo, na estabilização
macroeconómica e no fomento da produção nacional. 

É interessante observar que neste período o número de 
propostas de investimento externo ultrapassou as 
propostas de investimento interno, representa perto da 
metade das intenções registadas, 49,02%, as 
intenções de investimento interno representam 38,56% 
e o investimento misto 12,42%. As intenções de 
investimentos internos são maioritariamente de 
promotores estrangeiros com negócios no país, muitos 
deles com actividades no sector comercial, que face aos 
sinais da economia decidiram diversificar os seus 
negócios, enveredando a sua maioria para projectos no 
sector da indústria, nomeadamente, indústria de 
processamento alimentar, bebidas, produção de 

materiais de construção e artefactos de plástico. 

 

 

 

 

 

 

O Volume de Investimento das intenções registadas é de 
cerca USD 2 910 478 289,30, dos quais 45,77% 
corresponde a intenções de investimento interno, 
37,07% corresponde a intenções de investimentos 
externo e o restante 17,16% intenções de investimento 
misto. A taxa de implementação dos projectos, a 
predilecção pelos sectores industrial e agrícola também 
sinalizam a confiança dos agentes na economia, que vão 
desta feita assumindo posições em investimentos de 
maiores riscos e muitos deles com forte exposição 
cambial derivado da necessidade de importação da 

matéria-prima. 

O nosso desafio hoje passa também por estimular e 
induzir investimentos para o sector primário da 
economia, sobretudo para actividades produtivas que 
possam assegurar matéria-prima para indústria nacional 
e contribuir para a redução da importação destes 
inputs, com efeitos importantes na diminuição da 
pressão sobre as reservas cambiais e na mudança da 
matriz industrial do país. Um outro grande desafio é 
levar os investimentos para o interior do país, 
continuamos a assistir à concentração do investimento 
no litoral, sobretudo na província de Luanda. A capital 
continua a merecer a preferência dos investidores, 
79,08% das intenções registadas destinam-se à 

Luanda. 

 

A escolha de Luanda como destino preferencial dos 
investimentos é um sinal importante que não pode ser 
negligenciado, parece que os incentivos previstos na lei 
do investimento privado, que privilegiam o interior do 
país, por si só não são suficientes para persuadir os 
investidores. É preciso continuar a olhar para outros 
factores, nomeadamente, as infra-estruturas 
económicas e socias, a dimensão do mercado, etc, que 
parecem determinantes e com peso para a decisão de 

investir. 

 

 

 

 

 

 

O desafio de levar investimento privado para o interior 
do país vai certamente exigir do Executivo esforços no 
aumento do investimento público em infra-estruturas 
básicas para as localidades onde se pretende direccionar 
os investidores. Estamos confiantes que o novo 
dinamismo da Agência, as parcerias estratégicas que 
tem construído com importantes players internacionais 
e os esforços para estabilização macroeconómica e 
melhoria do ambiente de negócios podem influenciar 
positivamente a dinâmica da captação de investimentos 

para o país.  

E 
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DOIS ANOS DA LEI DO 

INVESTIMENTO PRIVADO 

ENVOLTO DE  REFORMAS E 

MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

Dr. LELLO FRANCISCO
Administrador / Board Member - AIPEX

TWO YEARS OF THE 

PRIVATE INVESTMENT LAW 

AMIDST REFORMS AND SERVICE 

MODERNIZATION 

O Volume de Investimento 

das intenções registadas é 

de cerca USD 2 910 478 

289,30, dos quais 45,77% 

corresponde a intenções de 

investimento interno, 

37,07% corresponde a 

intenções de investimentos 

externo e o restante 

17,16% intenções de 

investimento misto. 

n August 2018, exactly two years ago, AIPEX 
started to register, under the new Private 
Investment Law, the first investment 
proposals amidst an atmosphere of reforms 
and modernization. Profound changes to the 

operation of the Investment System were made, 
which are having a significant impact on the 
Agency's operational activities, reducing
bureaucracy and response times. The main 
concern remains the country's business
environment and economic situation. The low 
economic growth rate forecast for the present 
year and following years and the consecutive 
negative results of the previous years, are 
challenging factors for attracting private

investment, especially Foreign Direct Investment. 

However, despite the difficult economic situation, 
worsened by the COVID-19 pandemic, the 
investment data recorded in these two years 
show some investors’ confidence in the recovery 
of the national economy, in the economic policies 
implemented by the Government, in the 
macroeconomic stabilization and in the promotion 
of local production. It is interesting to note that 
the volume of foreign investment proposals in this 
period exceeded the domestic investment 
intentions, representing almost half of the 
registered intentions, 49.02%, the domestic 
investment intentions represent 38.56% and the 

mixed investment 12.42 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The domestic investments intentions are mostly 
from foreign promoters with business in the 
country, many of them with activities in the 
commercial sector, which, given the signs of the 
economy, decided to diversify their businesses, 
most of them moving to projects in the industrial 
sector, namely, food processing, beverages, 
production of building materials and plastic 
artifacts. The Volume of registered Investment 
intentions is about USD 2.910.478.289.30, of 
which 45.77% corresponds to domestic
investment intentions, 37.07% corresponds to 
foreign investment intentions and the remaining 
17.16% intends to mixed investment. The rate of 
projects implementation, the preference for the 
industrial and agricultural sectors also signal 
economic agents’ confidence in the economy, who 
are assuming positions in higher risk investments 
and many of them with strong forex exposure due 

to the need to import raw materials.  

Our challenge today is also to stimulate and 
induce investments for the primary sector of the 
economy, especially for productive activities that 
can ensure raw material for national
manufacturers and contribute to reducing 
imports of these inputs, with important effects in 
reducing pressure on forex reserves and changing 
the country's industrial matrix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Another major challenge is to take investments to 
the interior of the country. We continue to see 
the concentration of investment on the coast, 
especially in the province of Luanda. The capital 
continues to deserve the preference of investors, 
79.08% of the registered intentions are destined 
for Luanda. 

The choice of Luanda as the preferred 
investments destination is an important sign that 
cannot be neglected. It seems that the incentives 
provided for in the Private Investment Law alone, 
which favour the interior of the country, are not 
enough to persuade investors. It is necessary to 
continue looking at other factors, namely, the 
economic and social infrastructures, the size of 
the market, etc., which seem decisive and have a 
bearing on the decision to invest. The challenge of 
bringing private investment to the interior of the 
country will certainly require efforts from the 
Government such as to increase public
investment in basic infrastructures for the 
locations where the intention is to target 

investors. 

We are confident that the Agency's new 
dynamism, the strategic partnerships it has built 
with important international players and efforts to 
stabilize the macroeconomic environment and 
improve the business environment, can positively 
influence the dynamics of attracting investments 

for the country. 

I I
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Eventos nacionais e internacionais
National and international events

AGENDA

FEIRA INTERNACIONAL
DE LUANDA (FILDA) 2020

06 - 10  OUTUBRO - LUANDA 

A FILDA – Feira Internacional de Luanda é, há longas décadas, 
um símbolo do desenvolvimento económico e social de Angola, 
um ponto de encontro de operadores e parceiros nacionais e 
estrangeiros, uma mostra das capacidades e potencialidades 
de Angola e como tal uma iniciativa que se impõe no panorama 
nacional estimulando o aumento da capacidade produtiva e o 
lançamento de novas pontes económicas.

MACFRUT  2020 DIGITAL

08- 10  SETEMBRO - ITALIA 

M a c f r u t  t o r n a - s e  d i g i t a l :
de 8 à 10 de Setembro de 2020, ocorrerá a
primeira feira virtual do sector de frutas e
legumes, um evento online dedicado aos 
profissionais do sector. O Macfrut Digital
oferece grandes oportunidades de negócios
por meio de uma plataforma virtual que
permitirá que você se encontre com profissionais
de todo o mundo e alcance novos mercados
internacionais.

QUIBALA ACOLHE PRIMEIRA 
EDIÇÃO DA FEIRA DO CAMPO

Quibala hosts first edition 
of Rural Trade-fair

O município da Quibala, na província 
do Cuanza-Sul, acolheu nos dias 28 
e 29 de Agosto a 1º edição da Feira 
do Campo, uma iniciativa do Ministério 
da Indústria e Comércio e do Governo 
da Província do Cuanza-Sul. O evento 
teve como objectivo promover o 
potencial agrícola da região e o seu
escoamento.

The municipality of Quibala, in the province 
of Cuanza-Sul, hosted on 28-29 August 
the 1st edition of the Rural Trade-fair, 
promoted by the Ministry of Industry and
Commerce and the Government of the 
Province of Cuanza-Sul. The objective of
the event was to promote the agriculture
potential of the region as well as produce
logistics.
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A I P E X  c o n c e r t a
acções com Agência
Nacional de Recursos
Minerais

AIPEX plans actions
with National
Agency for Mineral 
Resources

s Conselhos de Administração da AIPEX e da 
Agência Nacional de Recursos Minerais 
realizaram recentemente, em Luanda, o Iº 
encontro de concertação de estratégias para a 

promoção e atracção de investidores para o sector 
mineiro nacional. O encontro foi uma iniciativa da AIPEX. 

O O
he Boards of Directors of AIPEX and National 
Agency for Mineral Resources met recently, in 
Luanda, for the first time, to plan strategies 
aimed at promoting and attracting investors 

for the national mining sector. The meeting was an 
initiative of AIPEX. 

T T

From 8 to 10 September 2020, the first virtual fair in the fruit and 

vegetables, an online event dedicated to sector professionals. The Macfrut 

Digital offers great business opportunities through a virtual platform that 

will allow you to meet with professionals from around the world and reach 

new international markets. 

FILDA - Luanda International Fair, is, for many decades, a 

symbol of Angola's economic and social development and  a 

meeting point for operators and national and foreign 

partners, a showcase of Angola’s capabilities and potential 

and, as such, an initiative that imposes itself in the 

national panorama stimulating the increase in production 

capacity and the launch of new economic bridges. 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E 
PLANEAMENTO APRESENTA

ESTUDOS SOBRE CADEIAS DE 
VALORES DE SECTORES

PRIORITÁRIOS

Ministry of Economy
and Planning publishes

studies on value 
chains of priority sectors

No âmbito do PRODESI, foram desenvolvidos 
estudos das cadeias de valor dos sectores 
considerados prioritários, dos quais resultaram 
livros, referências para um conhecimento
profundo de cada sector e das oportunidades 
de investimento existentes em cada fileira
dessas cadeias.

In the framework of the PRODESI, 
studies about the value chains of the
priority sectors were carried out, which 
resulted in books, references for a
deeper knowledge of each sector and 
the investment opportunities in each 
of these chains. 



Where To Invest in ANGOLA

 

   Priority Sectors

 

Angola needs to diversify the economy, besides the four development zones, 

eligibility for fiscal benefits is also measured depending on the priority sector 

indicated in the law:

 

Education, technical and vocational training, higher education, scientific 

research and innovation;

 

Agriculture, food and agro-industry ;

 

Specialized health units and services;

 

Reforestation, industrial transformation of forest resources and forestry;

 

Textiles, Clothing and Footwear;

 

Hospitality, Tourism and Leisure;

 

Construction, public works, telecommunications and information technologies, 

airport and railway infrastructures;

 

Production and distribution of electricity;

 

Basic sanitation, collection and treatment of solid waste;

 

Onde Investir em ANGOLA  
 

WWW.AIPEX.GOV.AO   I   GERAL@AIPEX.GOV.AO

Turismo

Agricultura

Indústria Têxtil

Os investimentos podem ser realizados em toda extensão do território nacional. 

Os benefícios fiscais dependem da localização do projecto. A lei prevê quatro zonas 

de desenvolvimento: a Zona A, a mais desenvolvida em termos de infra-estruturas, 

oferece menos incentivos. As Zonas B. C e D, menos desenvolvidas, com maiores 

benefícios fiscais. 

   Investments are encouraged to the country´s eighteen provinces.

 

Fiscal 

benefits, tax reductions, depend on where the projects are carried out. 

 
The law considers four development zones, Zone A the most developed in 

terms of infrastructures, offers lower incentives and Zones B, C and D 

Sectores Prioritários 
Angola está empenhada na diversificação da sua Economia. Além das quatro 

zonas de desenvolvimento acima mencionadas, os benefícios fiscais são também 

considerados de acordo com os sectores prioritários indicados na lei: 

Educação, formação profissional e técnica, ensino superior, pesquisa científica e 

inovação;  

Agricultura, alimentação e agro-indústria; 

Serviços e unidades de saúde especializados; 

Reflorestação, transformação industrial de recursos florestais; 

Têxtil, roupas e calçados; 

Hotelaria, Turismo e Lazer; 

Construção, manutenção, telecomunicações e tecnologias de informação, infra-

estruturas aeroportuárias e caminho-de-ferro 

Produção e distribuição de energia eléctrica; 

Saneamento básico, recolha e tratamento de resíduos sólidos; 

less developed, offer the highest benefits.

MANUFACTURING

 
Tourism

Agriculture

Textile

ZONE A ZONE B

ZONE C ZONE D

Província de Luanda e os municípios-sede 

das Províncias de Benguela, Huíla e o 

Município do Lobito; 

Províncias do Bié, do Bengo, do Cuanza-Norte, do 

Cuanza-Sul, do Huambo, do Namibe e restantes 

municípios das Províncias de Benguela e da Huíla;  

Províncias do Cuando-Cubango, do Cunene, 

da Lunda-Norte, da Lunda-Sul, de Malange, 

do Moxico, do Uíge e do Zaire; 

Província de Cabinda. 
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