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Três novas unidades fabris foram inauguradas durante o mês de Outubro 
de 2020. As fábricas, situadas entre o Polo Industrial de Viana e a Zona 
Económica Especial Luanda (ZEE), são especializadas em três domínios, 
sendo uma na montagem de tratores, uma em electrodomésticos e outra 
em computadores, telemóveis e tabletes, que no total, representam um 
investimento acima dos 50 milhões de dólares e vão garantir cerca de 
1400 postos de trabalho.

DESTAQUES

Conheça a nova fábrica de telemóveis, tablets 
e computadores inaugurada na Zona Econó-
mica Especial Luanda-Bengo (ZEE-LB).

As feiras de escoamento da produção na-
cional visam auxiliar produtores, associa-
ções, cooperativas e operadores de trans-
porte a de todo o país.

10AGENDA DAS FEIRAS DA 
PRODUÇÃO NACIONAL

Fábrica de tractores marca uma nova era 
de investimento directo dos Emiratos Ára-
bes Unidos em Angola.

03
PR INAUGURA FÁBRICA DE 
TRACTORES NA ZEE

02FÁBRICA DE APARELHOS 
TECNOLÓGICOS EM ANGOLA

PAÍS GANHA TRÊS FÁBRICAS EM OUTUBRO
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INDÚSTRIA

ANGOLA GANHA FÁBRICA DE ELECTRODOMÉSTICOS

NOVA FÁBRICA DE TELEMÓVEIS VAI PRODUZIR 100 MIL APARELHOS POR ANO

Uma fábrica de electrodomésticos com capacidade para produzir 300 mil apare- 
lhos por ano, foi inaugurada no dia 2 de Outubro pelo presidente da República, Jo- 
ão Lourenço, no polo industrial de Viana.

A unidade fabril, propriedade da empresa ICC, ocupa uma área de 50 mil metros 
quadrados e vai garantir a produção 75 mil televisores/ano, 50 mil fogões, 100 mil 
aparelhos de ar condicionado e 75 mil geleiras e arcas, que vai assegurar cerca de 
75 porcento da capacidade de produção deste tipo de produtos.

Com um investimento de 15 milhões de dólares, numa primeira fase a fábrica con- 
ta com cerca de 120 trabalhadores, dos quais, 90 porcento angolanos e 10 porcen- 
to expatriados. Na segunda fase, o projecto conta aumentar a capacidade máxima 
instalada o que elevará para 250 colaboradores até 2021.

A nova fábrica de telemóveis, tabletes 
e computadores portáteis, na Zona Eco- 
nómica Especial Luanda-Bengo (ZEE-
-LB), vai produzir mais de 100 mil apa-
relhos tecnológicos por ano. O projecto, 
foi construído pelo Grupo Contec Global, 
através da subsidiária Afrione, que resul-
ta de uma linha de crédito de 2 mil mi-
lhões de dólares, disponibilizado a Ango-
la pelos Emirados Árabes Unidos (EAU).

O investimento total da Afrione ronda os 15 milhões de dólares e vai garantir 150 novos postos de trabalho para a linha de produção 
de telemóveis (80 por cento destinados a trabalhadores nacionais), que será a primeira a arrancar. Os preços dos aparelhos, se-
gundo a previsão dos promotores, devem situar- se entre os 3 e 4 mil kwanzas, para os mais baratos, e cerca de 200 mil kwanzas 
para os mais evoluídos.

O projecto prevê ainda a instalação de centros de distribuição fora de Luanda, sobretudo em Cabinda, Uíge, Huambo e Benguela. 
A produção de computadores pessoais e outros acessórios, ainda sem data prevista, é outro dos objectivos dos promotores
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TRACTORES MADE IN ANGOLA

Cerca de 3 mil tractores serão montados 
todos os anos na nova linha de fabrico 
implementada na Zona Económica Es-
pecial em Luanda. Lançada oficialmente 
a 14 de Outubro, a fábrica marca o início 
de uma era de investimento directo dos 
Emirados Árabes Unidos em Angola que 
teve o apoio da Agência de Investimento 
Privado e Exportações (AIPEX), Ministé-
rio da Indústria, Ministério da Economia 
e Ministério da Agricultura.

Na primeira fase de produção, esta uni- 
dade conta com 80 porcento da força de 
trabalho local a nível de técnicos, e tem 
um plano de substituição de quadros ex-
patriados por nacionais a médio prazo, 
que inclui cargos executivos e direcção.

Segundo o gabinete do Sheikh Ah-
med Dalmook Al Maktoum, além 
deste projecto, o objectivo passa 
agora por reforçar a aposta no in-
vestimento privado em Angola, e 
encontra-se já numa fase avançada 
de estudo para o investimento em 
indústrias de apoio à agricultura, 
nomeadamente para a produção de 
fertilizantes e pesticidas em territó-
rio nacional.

Para além da linha de montagem foi 
criado um centro de formação na fábri-
ca com três componentes: programa de 
formação para técnicos de fábrica, pro-
grama de formação de agricultores para 
operação e manutenção dos tractores e 
alfaias e programa de formação de for-
madores especialistas que possam levar 
co- nhecimento ao resto do país.

Por outro lado, foi estabelecido um 
programa de serviços pós-venda, ma-
nutenção e substituição de peças 
gastáveis. Os contratos de serviço de 
manutenção de longo prazo e a dis-
ponibilidade de peças suplentes no apoio 
pós-venda são uma parte fundamental 
deste projecto.

Fábrica Kaheel Agricultura
Angola vai produzir 3 mil trac-
tores todos os anos
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FEIRAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA REALIZADAS ENTRE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

FEIRA DATA Nº DE EXPOSITORES

Huíla 24 a 27 Setembro de 2020 204

Zaire 30 de Setembro a 02 Outubro 2020 17

Cabinda 02 a 04 de Outubro de 2020 104

PRODUÇÃO NACIONAL

FEIRAS AGRÍCOLAS TRANSACIONAM MAIS DE 121 MILHÕES DE KWANZAS

As feiras municipais de produção agrícola realizadas entre o mês de Setembro 
e Outubro de 2020, registaram um volume de negócios na ordem acima dos 121 
milhões de Kwanzas, segundo dados avançado pela coordenação do Programa de 
Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações 
(PRODESI), tutelado pelo Ministério da Economia e Planeamento.

De acordo com o PRODESI, entre as feiras realizadas neste período, o destaque 
recai para a província da Huíla com 204 expositores, Cabinda com 104 exposito-
res, Zaire com 17 expositores e Uíge com dois expositores. De ressalvar que as 
feiras foram organizadas em diferen- tes municípios das diferentes províncias, da 
qual se destacam a província da Huíla com 14 municípios, Cabinda com um muni-
cípio, Zaire com um município e Uíge com um município.
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 SERVIÇO DE APOIO AO CRÉDITO

EXECUTIVO DISPONIBILIZA 4 MIL MILHÕES DE KWANZAS PARA MICROCRÉDITO

Quatro mil milhões de Kwanzas é o va-
lor disponível no âmbito das Medidas de 
Alívio Económico, aprovadas em abril 
deste ano pelo Executivo. Segundo o 
secretário de Estado, que falava no ha-
bitual “briefing” sobre as acções do Mi- 
nistério da Economia e Planeamento, 

estão criadas as condições materiais, 
técnicas e operacionais para a execu-
ção da referida linha de apoio ao micro 
negócio.

Mário Caetano João, sublinhou que 
possuir bilhete de identidade e conta 

bancária, são alguns dos requisitos, e 
esclareceu que a classe empreende-
dora poderá assim, aceder ao montan-
te máximo de 7 milhões de kwanzas, 
desde que cumpram com as exigências 
praticadas pelas Sociedades de Micro-
crédito aderentes à linha.

Entre as sociedades estão a KixiCré-
dito, Facilcred, Multicrédito, Milite 
Crédito, Nespecred, Gingacred, Kif-
Crédito e Cooperativa do Fórum An-
golano de Jovens Empreendedores 
(FAJE), e são contemplados para li-
nha de crédito, empreendedores que 
actuam nos sectores da Agricultura, 
Avicultura, Aquicultura, sectores da 
Logística e Distribuição de produtos 
agroalimentar e Pescas, bem como 
áreas de processamento de alimento 
e produção de bebidas.

DOIS MIL PROJECTOS ACTIVOS

Ainda no que diz respeito ao acesso ao 
crédito, encontram-se registados cerca 
quatro mil 857 pedidos, dos quais dois 
mil 468 reuniram os requisitos e encon-
tram-se activos na base de dados. Dos 
projectos activos, 1.203 estão na fase de 
constituição do dossier de crédito, repre-
sentando cerca de 50% dos projectos ac-

tivos. Neste momento, encontram-se na 
banca mais de 160 projectos em negocia-
ção. No cômputo geral, os produtos que 
mais procuraram financiamento na ban-
ca e cujos promotores pretendem investir 
são: milho com 183 intenções, feijão com 
153, mandioca com 125, tomate com 119 
e batata rena com 82.

MEDIDAS DO ALÍVIO ECONÓ-
MICO PARA O MICROCRÉDITO

Valor em carteira: 47,1 milhões
Solicitações: 210
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PAC NO DISCURSO SOBRE O ESTADO DA NAÇÃO

GOVERNO DESEMBOLSOU MAIS DE 144 MILHÕES DE KWANZAS PARA AGRICULTURA

Cerca de 144 mil milhões de Kwanzas 
foi o valor desembolsado a mais de 300 
cooperativas agrícolas e pecuaristas 
familiares, bem como de cooperativas 
de pesca artesanal marítima, de pesca 
continental e de aquicultura, no abrigo 
das iniciativas do Programa de Apoio ao 
Crédito (PAC) para suporte das metas do 
Programa de Programa de Apoio à Pro-

dução, Diversificação das Exportações e 
Substituição das Importações.

A informação foi prestada pelo Presiden-
te da República, João Lourenço, no seu 
discurso sobre o Estado da Nação, na 
sessão solene de abertura do novo ano 
parlamentar. Segundo o chefe do execu-
tivo angolano, também foram desenvolvi-

das, ao nível do Ministério da Economia e 
Planeamento, várias iniciativas no sentido 
de se garantir um ambiente de negócios 
mais favorável, para que a produção na-
cional supere a importação, em especial, 
em bens de consumo diário.

O Projecto de Apoio ao Crédito (PAC), inserido no Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Subs-
tituição de Importações (PRODESI) aplica-se aos projectos de investimento que contribuam, directa ou indirectamente, na 
produção interna. O Decreto Presidencial n.o 23/19, de 14 de Janeiro, é o instrumento que aprova o Regulamento da Cadeia 
Comercial de Oferta de Bens da Cesta Básica e Outros Bens Prioritários de Origem Nacional.

João Lourenço assegurou que, o Executivo tem seguido com rigor a implementa-
ção do processo de melhoria do ambiente de negócios, na base de um cronograma 
elaborado em parceria com o Banco Mundial, no sentido de melhorar a posição de 
Angola no ranking mundial do “doingbusiness” .

Por outro lado, o Ministério da Economia e Planeamento está a trabalhar num 
Plano Operacional para a estruturação de Parcerias Público-Privadas com vista 
a promover o investimento do sector privado numa modalidade de concessão, em 
que o Estado não desembolsa recursos na fase de investimento, sendo o mesmo 
feito por parceiros privados que obtêm, por conseguinte, o activo investido como 
concessão para a sua exploração.
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O Programa de Apoio à Produção, Diversi-
ficação das Exportações e Substituição das 
Importações (PRODESI), desbloqueou no 
período de 21 a 25 de Setembro do corrente 
ano, constrangimentos ligados ao tratamen-
to e emissão de 13 alvarás comerciais e 11 
certificados de não devedores do Instituto 
Nacional de Segurança Social - INSS.

A equipa da melhoria do ambiente de negó-
cios desbloqueou, no período de 21 a 25 de 
setembro do corrente ano. Dentro dos es-
forços contínuos para a remoção dos cons-
trangimentos, está programada para esta 
semana, a realização de um encontro entre 
os Ministros, da Economia e Planeamento, 
das Finanças, das Obras Públicas e Ordena-
mento do Território, da Justiça e dos Direi-
tos Humanos, da Indústria e do Comércio e 
Cultura, Turismo e Ambiente. O objectivo, é 
o de continuar a afinar os mecanismos para 
remoção dos constrangimentos no âmbito da 
Melhoria do Ambiente de Negócio.

MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS

PRODESI TRABALHA NA REMOÇÃO DE CONSTRANGIMENTOS

INSS DESCENTRALIZA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE NÃO DEVEDOR

O processo de emissão da Certidão de 
Não Devedor do INSS – Instituto Nacional 
Segurança Social, foi descentralizado.
Esta competência, foi dada pelo MAPTSS 
– Ministério da Administração Pública, 
Trabalho e Segurança Social. Com a atri-
buição desta competência, os serviços 
provinciais passaram a emitir desde o 
dia 03 de outubro, três tipos de certidões, 
nomeadamente: para as empresas não 
devedoras, para as empresas devedoras 
e para as empresas novas sem registo de 
trabalhadores.

Com este processo de descentraliza-
ção, as certidões passam a ser emitidas 
de forma célere, trazendo ganhos na 
componente de melhoria do ambiente 
de negócios do país, uma vez que a sua 
emissão estava centralizada em Luanda 
e o envio às restantes províncias era fei-
to através dos serviços de correios.

Esse avanço, é resultado de um traba-
lho desenvolvido pelos Ministérios da 
Economia e Planeamento e da Adminis-
tração Pública, Trabalho e Segurança 
Social, no âmbito da melhoria do am-
biente de negócios.
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A plataforma “Nosso Saber” é uma forma 
de educação a distância, e foi criada para 
promover o aprendizado a uma pessoa, 
um grupo ou a uma comunidade, que per-
mite a rápida actualização de conhecimen-
tos com o apoio de um tutor online. Estes 
cursos promovem, aquisição de diversas 
competências e conhecimentos e são di-
reccionados para profissionais de diferen-
tes áreas, estudantes e público em geral.

A Formação e-learning na plataforma, é 
ministrada em três modalidades: síncro- 

no, assíncrono e corporativo.

Desde o lançamento da Plataforma “Nos-
so Saber” a 3 de Junho do corrente ano, 
até a presente data, o INAPEM, já realizou 
11 cursos no formato e-learning síncrono, 
dos quais, oito gratuitos, tais como:

▶ Plano de Negócios e Plano de Marketing 
1ª e 2ª edição;
▶ Estilos de Comunicação para Empresá-
rios e Empreendedores;
▶ Formação Avançada em Apoio a Activida-

des Económicas Gerida por Mulheres
1ª e 2ª edição;
▶ Macroeconomia: Conhecimentos de Nível 
Intermédio;
▶ Gestão de conflitos;
▶Finanças Empresariais;
▶ Organização de Reuniões; e
▶ Fluxos de Documentos e Organização de 
Arquivo, e dois cursos não gratuitos
nomeadamente, os cursos “Como Ela-
borar Estudo de Viabilidade para a Sua 
Empresa” e “Planeamento Estratégico e 
Marketing Digital”.

CURSOS NÚMERO DE FORMANDOS POR CURSO

Gestão de Projectos 405

Plano de Negócios 520

Produtividade, Qualidade e Optimização de Processos 251

Team Building 114

Comunicação e Escrita 143

Liderança Eficaz 221

Registo de Empresas 298

Técnicas de Apresentação ao Público 239

Estratégia de Marketing e Vendas 399

Comércio Internacional 239

Excel Inicial 39

Excel Intermédio 17

Total 2.885

PLATAFORMA NOSSO SABER

FORMAÇÃO E-LEARNING ASSÍNCRONA
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Cerca de 225 quadros angolanos foram 
capacitados em Teoria das Restrições e 
o 'Lean Six Sigma' que ajuda na melhoria 
da produtividade e competitividade das 
micro, pequenas e médias empresas. Tra-
ta-se de uma metodologia para identificar 
o fator limitante mais importante, ou seja, 
que interfere na busca de um objetivo: o 
lucro.

A formação é do INAPEM da qual bene-
ficiaram cerca de 150 indivíduos de uni-
versidades públicas e privadas, formados 
nas especialidades de gestão, finanças 

e economia e 75 mentores indicados por 
empresas.

Os candidatos resultaram de um rigoro-
so processo de selecção com objectivo de 
criar um leque de formadores nacionais, 
especializados nesse conceito inovador, 
testado em outras economias do mundo 
e com resultados bastante satisfatórios. 
A formação está a ser ministrada online 
nas modalidades de e-learning síncro-
na e assíncrona, atendendo à contenção 
da COVID-19. Por outro lado, acrescenta, 
estão a ser ministrados cursos a 75 em-
presas para que de igual modo, os seus 
gestores, recebam formação sobre Teoria 
das Restrições e o 'Lean Six Sigma' e aco-
lham para implementação do processo, os 
mentores capacitados.

PAÍS GANHA 225 ESPECIALISTAS 
EM FERRAMENTAS DE PRODUTIVI-
DADE E EFICIÊNCIA OPERACIONAL

CURSOS NÚMERO DE FORMANDOS POR CURSO

Estilo de Comunicação Técnicas para Empresários e Empreende-
dores 23

Gestão de Conflitos 2

Fluxos de Documentos e Organização de Arquivos 7

Organização de Reuniões 4

Macroeconomia, Conhecimento de Nível Intermédio 20

Formação Avançada de Apoio a Actividades Económicas Geridas por 
Mulheres 1ª Edição 13

Formação Avançada de Apoio a Actividades Económicas Geridas por 
Mulheres 2ª Edição 15

Plano Estratégico e Marketing Digital 9

Como Elaborar Estudo de Viabilidade para a sua Empresa 12

Plano de Negocio e Plano de Marketing 1ª Edição 10

Plano de Negocio e Plano de Marketing 2ª Edição 7

Finanças Empresariais 110

Total 223

FORMAÇÃO E-LEARNING SÍNCRONA
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FICHA TÉCNICA

EQUIPA DE TRABALHO:

CONTACTOS:

MORADA:

•  Benedito Kayela

•  Costa Guimarães

•  Zuleia Nunes

•  Leandra Nunes

•  Nataniel Lofa

•  Filipa Faria

•  Jacinto Malungo

•  Afonso Rana Djama

geral@prodesi.ao

(+244) 222 003 605

Avenida do 1º Congresso do MPLA,
Edifício CIF Luanda One, Luanda-Angola 

www.prodesi.ao

Facebook: www.facebook.com/programaprodesi

Linkedin: www.linkedin.com/company/programa-prodesi

Twitter: www.twitter.com/programaprodesi

Youtube: Programa Prodesi

FEIRAS DE ESCOAMENTO DE PRODUTOS NACIONAIS

As feiras de escoamento da produção nacional, estão inseridas no âmbito do apoio à produção, e são realizadas no universo 
de todos os municípios angolanos.

Os produtores nacionais contam com o Portal da Produção Nacional, uma ferramenta electrónica, que visa auxiliar os produ-
tores, associações, cooperativas do sector produtivo e os operadores de transporte de mercadoria no cadastramento dos da-
dos da produção e dos transportes. Com essa plataforma, os produtores nacionais podem divulgar os produtos que têm para 
comercializar, enquanto toda a informação inserida no portal ficará disponível ao público num aplicativo móvel, permitindo 
aos cidadãos aceder aos dados da produção nacional e aos contactos dos respectivos produtores. Os dados sobre a produção 
nacional, inseridos no portal, são igualmente divulgados nos espaços de programas de televisão e na imprensa no espaço 
“Minuto da Produção Nacional".


