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i.- RESUMO 

Em uníssono em Angola fala-se de diversificação da economia, de tal sorte que fica-se com 

a impressão de que a diversificação da economia é o antídoto da actual crise económica, 

resultante da queda do preço do petróleo bruto no mercado internacional. Mas, a estratégia 

da diversificação da economia faz parte dos programas económicos de Angola há já algum 

tempo. Uma observação atenta dos factos indica que a estratégia da diversificação da 

economia angolana, assenta no aumento do volume da produção da variedade das 

matérias-primas, em vez da diversificação assente na transformação das estruturas 

económicas, em que a diversificação da base económica tem como foco a ligação da cadeia 

de produção a montante, ou seja, da produção das matérias-primas à sua transformação. 

Em consequência, a degradação dos termos de troca é cada vez mais profunda e 

severamente desfavorável aos produtores de matérias-primas, não resistindo à mínima 

conturbação do preço no mercado internacional, tornando a economia excessivamente 

vulnerável. A diversificação da base económica de Angola tem de assentar na 

transformação da estrutura económica, não deve limitar- se apenas a diversificação no 

sentido horizontal da produção das matérias-primas. Impõe-se o desenvolvimento da 

indústria petroquímica, a transformação do diamante, a agro-indústria, entre outros, de modo 

que a economia se aproprie do maior valor acrescentado. A combinação das opções de 

desenvolvimento entre a estratégia de industrialização por substituição de importações 

(economia fechada) em desfavor da política da promoção das exportações (economia 

aberta), tem consequências desastrosas em termos de competitividade, se não forem 

harmoniosamente conjugadas e doseadas as políticas de contensão e ou a abertura da 

economia à competitividade externa. Analisando o perfil das estratégias da diversificação de 

Angola, conclui-se que se têm encetado políticas tendentes a diversificar a economia. O 

problema reside na qualidade da execução das políticas, essencialmente, por as condições 

objectivas e subjectivas de base não estarem criadas. 
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I.- INTRODUÇÃO 

O termo “diversificação da economia” está em voga por estes dias em toda a África, Angola 

não foge a regra. Ouvindo atentamente o discurso político neste domínio, indica que 

persegue-se a diversificação da economia a fim de se reduzir a dependência de cambiais e 

de receitas fiscais, por exemplo, no caso de Angola, ao petróleo bruto. Aqui está, em nosso 

entender, o primeiro equívoco. A diversificação da economia se for feita no sentido de 

aumento da produção das matérias-primas exportadas, para o aumento de cambiais, como 

refere Ennes Ferreira, in SE nº 294, de 7 de Maio de 2015, um país pode ter muito petróleo, 

diamantes, ferro, ouro, etc., mas se em contrapartida, não tem fábricas que produzam 

sapatos, camisas ou farinhas nacionais, então anda perigosamente iludido. Para além disso, 

associar a diversificação da economia à actual crise económica associada a baixa do preço 

de petróleo no mercado internacional, acaba por desvirtuar o foco de acções, passando à 

retórica, sem produzir os resultados almejados. 

Um outro aspecto que parece carecer de uma definição clara, por parte dos decisores de 

política económica, no que respeita a temática de diversificação da economia, é saber qual a 

estratégia a seguir no processo de diversificação das economias africanas? A estratégia da 

promoção das exportações, seguida pela maioria dos países recentemente industrializados, 

como a Singapura, Coreia do Sul, Malásia, ou a estratégia de substituição de importações 

assente numa economia fechada, inspirada na teoria estruturalista de Friedrich List (1841) 

Abiúd Bagchi (1988), mais tarde defendida por Raúl Prebisch, na base da teoria do 

pessimismo do comércio internacional que aludia a progressiva deterioração dos termos de 

troca do comércio entre os países do Centro e da Periferia, muito divulgada pela Comissão 

Económica para América Latina e Caraíbas – CEPAL, seguida por alguns países da 

América Latina, na década de sessenta e setenta à oitenta1.  

Partiu-se do pressuposto de que cada país tem uma realidade e especificidades próprias, 

que devem servir de base para a definição das linhas mestras de uma estratégia da 

diversificação das suas economias, direccionada a alteração da estrutura económica. As 

experiências de outros países devem servir apenas de ponto de partida e não serem a 

encarnação do ideal tal como fora aplicado em outras realidades. 

                                                           
1
 Note-se que apesar de a CEPAL estar sediada no Chile, este país não seguiu fielmente a estratégia de substituição das 

importações, tendo optado pela combinação das duas, sendo hoje uma das economias mais diversificadas, por 
consequência, uma das mais prósperas da América Latina.  
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Sem uma efectiva alteração da estrutura económica mantendo a produção exclusiva de 

matéria-prima, a economia continuará vulnerável às flutuações dos preços no mercado 

internacional, a degradação dos termos de troca continuará a aprofundar-se, direccionando 

para os países com capacidade de adicionar maior valor acrescentado, os rendimentos 

provenientes da transformação das matérias-primas, pois estes ficam com o maior quinhão.  

Neste trabalho pretende-se, inicialmente, discutir as estratégias de diversificação da 

economia que têm sido perseguidas ao longo das últimas cinco décadas; no segundo ponto 

a pretensão é discutir a realidade angolana da diversificação económica, caracterizando o 

actual estado de concentração das exportações e da fragilidade da produção nacional, 

descrevendo a experiência recente que proporcionou elevados níveis da diversificação desta 

mesma economia, num passado não muito longínquo, bem como a discussão de alguns 

factores de bloqueio para uma efectiva diversificação da estrutura económica. 

II.- AS EXPERIÊNCIAS RECENTES DE ESTRATÉGIAS DE DIVERSIFICAÇÃO DA 

ECONOMIA 

2.1- Enquadramento Teórico das Estratégias de Desenvolvimento Económico  

A abordagem da diversificação da economia obrigam a discernir sobre quais as estratégias 

que têm sido utilizadas para a sua efectivação. São fundamentalmente duas as estratégias 

seguidas; a que privilegia a política de substituição de importações, virada para dentro do 

país, elevando as tarifas aduaneiras visando a protecção das indústrias emergentes; e a 

política de promoção das exportações, cujo foco é o mercado externo, incentivando uma 

industrialização vocacionada para a exportação. Uma apreciação mais aprofundada dos 

fundamentos das duas estratégias leva a concluir que as duas estratégias podem ser 

combinadas, elas não são exclusivas. Aliás, como será demonstrado neste texto as 

experiências recentes, dos países que se industrializaram optaram, numa primeira fase, pela 

estratégia de substituição de importações, para depois perseguirem a promoção de 

exportações2. Nos pontos que se seguem discutem-se sumariamente a essência de cada 

uma das políticas de desenvolvimento industrial, as experiências mais referidas na literatura 

económica das últimas quatro décadas, procurando aproximá-las à realidade Angolana. 

                                                           
2
 Veja para o efeito Amanda Coelho, 2008, Correia do Sul VS Brasil, Estratégias de Inserção Internacional. Veja-se também 

o Relatório Económico do CEICUCAN 2014, pág. 154 
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2.2- O Modelo de Industrialização por Substituição de Importações  

O modelo de industrialização por substituição de importações assenta basicamente numa 

estratégia de desenvolvimento industrial que favorece a produção doméstica de bens 

industriais através de uma série de políticas de restrição à importações. O processo de 

substituição de importações consubstancia-se em acções interventivas do Estado, traduzida 

na definição de especificações em termos de ramos prioritários de industrialização, incluindo 

acções específicas de aumento de tarifas aduaneiras, criação de mecanismos burocráticos 

que tornem o processo de aquisição de bens no estrangeiro que é oneroso e fastidioso. Um 

exemplo paradigmático em Angola é o Decreto Executivo Conjunto nº 22/15, de 23 de 

Janeiro, que estabelece quotas de importações, cujas pretensões são os de proteger a 

indústria nacional emergente, embora os economistas convirjam no facto de que as quotas 

de importação diminuírem o bem-estar económico geral e ainda segundo um inquérito da 

American Economic Review, citada na Enciclopédia de Economia, Henderson, (2001).  

O Relatório Económico CEIC/UCAN (2014) refere que a substituição de importações como 

estratégia de crescimento económico foi utilizada por alguns países - de entre estes, com 

determinadas economias hoje desenvolvidas – em fases especiais do seu processo de 

desenvolvimento, acrescendo que uma das medidas de combate aos efeitos da Grande 

Depressão económica de 1929-33 usada pelas economias mais avançadas da época, foi o 

agravamento das barreiras aduaneiras para a protecção das indústrias nacionais à 

concorrência externa. 

O modelo de industrialização por substituição de importações foi largamente utilizado na 

américa latina, com o argumento da mitigação dos efeitos perversos da II Guerra Mundial. A 

base industrial de países como o Brasil, Argentina, Colômbia e México deve-se 

essencialmente à esta política proteccionista. O modelo de industrialização por substituição 

de importações enquadra-se na teoria estruturalista de Friedrich List, muito criticada. No 

ponto que se segue discutem-se algumas críticas que se fazem à teoria estruturalista na 

qual assenta o modelo de substituição de importações. 

2.2.1 A Crítica Geralmente Feita à Política de Substituição de Importações 

Segundo ainda o Relatório Económico do CEIC/UCAN (2014) uma das críticas que se fazem 

a estratégia de industrialização por substituição de importações (ISI) é que o proteccionismo 

diminui o bem-estar nacional e contribui para a criação de tensões inflacionistas internas, 
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por restringir o consumo à produção interna, geralmente sem qualidade. Igualmente, critica-

se pelo facto de ser difícil a sua afirmação em contextos em que prevalecem 

comportamentos oportunistas, laxistas, corruptos e conformistas, defender e impor o 

argumento da Educação Industrial da Nação. Os críticos referem que este argumento tem 

subjacentes condições difíceis de garantir uma efectiva alocação de recursos, em situações 

de promiscuidade entre o poder político e a organização empresarial. A restrição temporal 

das barreiras proteccionistas, fundamental para permitir que a eficiência económica na 

afectação de recursos se afirme, encontra barreiras representadas pelos interesses 

económicos estabelecidos, misturados com o exercício do poder político. Acresce dizendo 

que em economias com as características descritas, a protecção tarifária ou de outra 

natureza tende a perpetuar-se. Nestes países pontifica-se o empreendedorismo de ocasião 

que tem a ver com a teia de interesses que se estabelece no tecido empresarial, em que as 

empresas são criadas para satisfazer oportunidades de negócios de ocasião.  

Os neoclássicos criticam a estratégia de ISI dizendo que a excessiva regulação e a 

consequente intervenção do Estado, aumentam a burocracia e a corrupção, o que 

desencoraja a iniciativa privada. Referem ainda que a existência de restrições na importação 

conduz à altas taxas de câmbio reduzindo os ganhos relativos que proveriam das 

exportações, afigurando-se uma política ambígua contra a agricultura, afectando igualmente, 

os próprios produtos manufacturados, pondo em causa a própria estratégia de ISI. 

Adicionalmente, dizem os neoclássicos que na implementação da estratégia de ISI não 

houve restrições na importação de bens de capital (equipamentos industriais), resultando na 

subutilização da capacidade instalada, porquanto com a restrição da importação de bens de 

consumo, incrementou-se a importação de matérias-primas para as indústrias, tendo como 

consequência o aumento das importações. Por outro lado, o rápido crescimento das 

indústrias de bens de consumo na fase inicial do desenvolvimento da estratégia, cedo ficou 

estrangulado, pela exaustão das facilidades das oportunidades de substituição de 

importações (Hirschman, 1968, abiúd Bhagwati 1988). Por isso, os neoclássicos advogam a 

liberalização plena das forças de mercado para obter um bom nível dos custos de factores, 

elevando constantemente a competitividade da economia, para estimular a estratégia que 

favoreça a promoção das exportações, baseando a sua análise na moderna teoria das 

vantagens comparativas. 
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O próprio Raúl Prebisch, um dos expoentes defensores da estratégia de ISI, citado por 

Bhagwati (1988, p. 12), reconheceu as suas falhas ao dizer que “a proliferação de indústrias 

de toda a espécie em mercados fechados está a impedir os países Latino Americanos de 

beneficiar das vantagens da especialização e de economias de escala, o que se deve a 

protecção imposta por excessivas tarifas aduaneiras e restrições, uma saudável forma de 

competição interna falhou, em detrimento da produção eficiente”. 

Os Neomarxistas e os estruturalistas apontam como principal razão da ineficiente estrutura 

da produção na estratégia de ISI, como consequência da herança colonial, a formação das 

classes sociais e as medidas de controlo económico adoptadas no período neocolonial 

imediatamente após as independências. Os Neomarxistas acreditam que a principal razão 

do fracasso da estratégia da ISI, referindo-se à América Latina, foi que ela foi baseada no 

padrão existente da procura e da distribuição do rendimento, a penetração das filiais das 

empresas estrangeiras, na fuga das imposições das altas tarifas aduaneiras o que contribuiu 

para a eliminação dos produtores nacionais, conduzindo à que a estrutura industrial 

tendesse pela monopolização. Entendem os Neomarxistas que a adopção da inapropriada 

tecnologia levou a que houvesse saída de capitais3 via transferência de preços. Desta forma 

a estratégia de ISI protegeu a burguesia e as elites nacionais que se aliaram ao capital 

estrangeiro, conduzindo à sua integração transnacional e a desintegração nacional. 

Obviamente, os Neomarxistas rejeitam categoricamente a tese dos Neoclássicos sobre a 

confiança nos mecanismos do mercado. Eles advogam um maior controlo das empresas 

estrangeiras, um maior rigor no controlo das importações e melhor redistribuição do 

rendimento (Bhagwati 1988).  

A crítica muito frequente e referenciada na literatura corrente sobre a alegada protecção das 

indústrias nascentes (infant industries), é a de que a protecção aduaneira desestimula a 

criatividade e a inovação. Efectivamente, a protecção aduaneira tende a perpetuar-se, 

porque os produtores nacionais ficam confortados na protecção, mantendo os níveis de 

ineficiências, que passam para os seus clientes e se disseminam à todos os níveis da 

economia, que só beneficia as elites dominantes que têm o domínio da economia. Pelo facto 

se generaliza, contribuindo para a agudização da desintegração social nacional, como bem 

referem os Neomarxistas.   

                                                           
3
 Recentemente o SE na sua edição 310 de 27 de Agosto, veiculou a notícia segundo a qual a África perde anualmente 

mais de 50 bilhões, em várias modalidades, desde branqueamento de capitias a transferência de lucros pelas 
multinacionais, 
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A ilação que se tira dos argumentos das diferenças entre os economistas Neoclássicos, 

Neomarxistas e estruturalistas, é a de que há consenso quanto ao falhanço da estratégia de 

ISI. Os argumentos apontados quer por uns, quer por outros, são bem visíveis nas nossas 

sociedades, não precisando, se quer, de um grande esforço para se encontrarem exemplos 

palpáveis das indicações feitas sobre a razão do fracasso da estratégia de ISI.   

2.2.2.- Experiências que Podem Ser Absorvidas do Modelo da Industrialização por Substituição de 

Importações 

Apesar das críticas que são feitas ao modelo de industrialização por substituição de 

importações nos vários domínios e que são apontados no ponto anterior, há consenso na 

literatura4 indicando que foi a via para a industrialização, quer dos países industrializados da 

Europa, América do Norte, Oceania, quer os novos países industrializados da América 

Latina e os Novos Países Industrializados (NIC’s) do Sudoeste Asiático. Está provado que 

na primeira fase da industrialização se impõe a protecção das indústrias nascentes, sem a 

qual acabam por sucumbir à concorrência internacional. 

Existem lições da estratégia de ISI que podem ser adaptadas à cada realidade concreta dos 

países da África Subsaariana. Uma publicação do Banco Mundial “Sub-Sahara África: Da 

Crise ao Crescimento Sustentável) Banco Mundial (1989a), detalha com claridade e 

objectividade, quer apontando os erros cometidos, quer apresentando alternativas do 

caminho a seguir com vista a industrialização utilizando a estratégia de ISI, que constitui a 

saída possível para a transformação estrutural das economias destes países, pela sua 

capacidade de aumento do emprego, da oferta de produtos manufacturados, que por 

natureza, têm ou proporcionam um maior quinhão do valor acrescentado na cadeia de valor 

da produção dos produtos primários. 

Kanayo et. (2011) referem que aplicar cegamente as receitas da política ISI exactamente 

como foram executadas em outras realidades, particularmente as experiências recentes do 

Sudoeste Asiático, resulta em meros desperdícios de recursos, na medida em que, as 

condições objectivas e subjectivas prevalecentes naquelas sociedades foram muito 

diferentes das da África subsaariana. Por exemplo, na Singapura, a transformação da 

estrutura económica foi precedida da transformação da estrutura social, em que através de 

um investimento muito sério na educação, nas classes de base e ensino técnico profissional, 

                                                           
4
 Veja para o efeito Kanayo Ogujumba, Uche Kwogwugwu, e Enwere Dike, in Business and Management Review, Vol. 1 (6) 

P.P. 08-21, August, 2011  
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permitiu criar uma base de mão-de-obra bem-educada em todas as três dimensões da 

formação integrada do homem (académica, profissional e ética vs. patriótica). 

A dimensão da classe média numa sociedade influencia sobremaneira o mercado de 

consumo. Um dos aspectos frequentemente referidos para o insucesso da política de ISI na 

África Subsaariana é a dimensão dos mercados. Ainda segundo Kanayo et. (2011), nos 

anos 1980, quando da aplicação dos Programas de Ajustamento Estrutural (SAP), como 

consequência da crise da dívida, pelas instituições de Bretton Woods, a dimensão do 

mercado africano a sul do Sahara, excluindo a África do Sul, correspondia ao mercado 

holandês, que segundo informação sobre a população (recolhida em 

http://populationpyramid.net/netherlands/1980/m,  acedida 01/08/2015), nesta altura tinha 

pouco mais de 14 milhões de habitantes, enquanto a população africana rondava os 550 

milhões de habitantes em 1980.  

A literatura da economia do desenvolvimento trata como o oposto da estratégia de ISI a 

estratégia de promoção das exportações (PE). Entretanto, pelo que foi exposto nos pontos 

precedentes, parece mais como sendo a segunda fase do processo de industrialização, em 

vez do oposto. No ponto que se segue faz-se o enquadramento teórico do modelo de 

promoção das exportações.  

2.3- A Estratégia da Promoção das Exportações 

A estratégia de Promoção das Exportações (PE) consiste na implementação de um conjunto 

de acções e medidas de política económica conducentes a incentivar as exportações. 

Segundo Bhagwati (1988) a estratégia de ISI é definida como a adopção da taxa de câmbio 

efectiva para as exportações (EERx) do país, que é inferior à taxa de câmbio para as 

importações (EERm). Por conseguinte, o autor considera que à taxa de câmbio das 

exportações (EERx) há a subtrair os subsídios às exportações, os créditos concedidos às 

exportações, resultando numa taxa inferior. Em contrapartida, à taxa de câmbio das 

importações (EERm) adicionam-se as tarifas aduaneiras, as restrições quantitativas às 

importações (quotas), e outras onerações à importação. Pressupondo que as diferenças 

cambiais são removidas, tem-se então uma taxa de câmbio neutra (EERx=EERm), quer para 

as exportações, quer para as importações. Nestas circunstâncias a descriminação para com 

as exportações é eliminada. Assim, a perspectiva do autor que se tem vindo a citar refere 

http://populationpyramid.net/netherlands/1980/m,%20%20acedida%2001/08/2015
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que a estratégia de PE pode ser definida como sendo a remoção de preferências ou do 

favorecimento cambiais para a exportação e ou importação.  

Na óptica de Lan (2001) tem havido pontos de vista divergentes no que toca aos factores 

que contribuíram para o sucesso da estratégia da promoção das exportações (PE) nos 

países do Sudoeste asiático, onde a PE teve um papel preponderante no crescimento e 

transformação estrutural das economias. Os economistas Neoclássicos, apoiados pelas 

instituições financeiras internacionais de Bretton Woods5, consideram que o milagre do 

Sudoeste Asiático é resultado das políticas liberais, ou seja do “laissez faire, laissez aller, 

laissez passer”. Em contrapartida, os economistas Neokeynesianos e outras correntes de 

pensamento económico, são peremptórios em afirmar que, a intervenção estatal teve um 

papel determinante no sucesso da estratégia PE. 

Porém, a nossa leitura das acções conducentes à transformação estrutural das economias 

do Sudoeste Asiático, ressalta à vista o facto de ter sido a combinação das políticas 

neoliberais de liberalização do comércio internacional, suportadas pela escola neoclássica e 

a intervenção do Estado, através de políticas de subsídios às exportações, concessão de 

alargados benefícios fiscais, incentivo ao investimento directo estrangeiro, encetação de 

reformas para a criação de um ambiente favorável aos negócios privados entre outras 

medidas de política económica. 

Crê-se que a conjugação dos pressupostos neoliberais e neokeynesianos, permitiu que as 

imperfeições do liberalismo económico fossem atenuadas pela intervenção do Estado, aí 

onde ela se fazia sentir necessária, limitando-se o Estado ao papel de fiscalizador e garante 

de estabilidade macroeconómica e da ordem constitucional. Não restam dúvidas que aos 

Estados coube a responsabilidade da definição da visão estratégica do desenvolvimento, 

como aliás, veio confirmar o estudo de Lan (2001), no caso da Singapura, em que o Estado 

através da EDB (Economic Development Board) desempenhou um papel determinante, no 

processo de transformação estrutural da economia da Singapura. Por conseguinte, existem 

evidências na literatura mais que suficientes do papel desempenhado pelos Estados na 

estratégia da PE em particular e genericamente na transformação das estruturas 

económicas dos países do Sudoeste Asiático.  

                                                           
5
 Veja Relatório do Banco Mundial, Agosto de 1989. 
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O Relatório Económico do CEIC/UCAN (2014) refere que na primeira fase, a estratégia de 

PE e a diversificação da economia devem começar por produtos industriais simples, 

intensivos em mão-de-obra, tais como indústrias têxteis, de confecções, calçado, montagem 

de equipamento electrónico simples, mobiliário, sanitação e empacotamento de legumes, 

sumos e conservas de frutos, flores, serviços de consultoria, etc. Naturalmente que a 

dinâmica da produção das indústrias acima indicadas contribui para a substituição de 

importações em condições de plena competitividade, maximizando o bem-estar nacional e 

de maior dimensão do mercado. O relatório aponta alguns projectos em curso no país como 

exemplos que apresentam potencialidades de concorrerem para uma política abrangente de 

promoção de exportações. 

Ficou demonstrado que o processo da diversificação da economia é desenvolvido 

favorecendo ou optando por uma das estratégias: a ISI ou PE. Entretanto, há inequívocas 

evidências de que na primeira fase de industrialização a estratégia de ISI se ajusta melhor 

ao processo de transformação da estrutura económica, porquanto na generalidade dos 

países neste estádio de desenvolvimento, enfrentam outros constrangimentos no capital 

humano e físico. Revistas as modalidades pelo que se processa a diversificação da 

economia, é chegado o momento para se rever a realidade angolana, analisando 

inicialmente o quadro actual, identificam-se os bloqueios à diversificação da economia, 

fazendo igualmente algumas anotações do que se tem feito neste domínio. 

III.- A REALIDADE ANGOLANA DA DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA  

3.1.- Enquadramento sobre as Iniciativas Tendentes a Diversificação da Economia 

Angolana 

O termo “diversificação da economia” é hoje pronunciado recorrentemente em quase todas 

as intervenções públicas de entidades oficiais. Por exemplo, ouvi recentemente numa 

emissora local o discurso de um Director de uma escola do ensino médio, que era 

importante a entrega dos alunos na sua participação nas Jornas Científicas daquela 

instituição de ensino, com vista a ajudar a diversificação da economia. Fica-se com a 

impressão de que a expressão “diversificação da economia” serve de consolo e 

encorajamento para um futuro melhor. Igualmente, esta acepção do conceito de 

diversificação da economia dá a falsa ilusão de que o aumento da “produção nacional” e a 

“diversificação da economia” são sinónimos. Recorde-se que em 2005 Angola produziu 
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1.249 mil barris dia, em 2014 produziu 1.756 mil barris dia, segundo as estatísticas 

internacionais de energia (publicadas pela American Information Administrators (AIA) 

http://www.eia.gov/, acedido 29/07/2015,6:58pm), aumentou a produção, mas nem por isso 

diversificou a economia como mais a frente será demonstrado.  

Uma característica muito peculiar da generalidade dos países africanos, em que Angola não 

é excepção, é que, consome-se o que não se produz e produz-se o que não se consome. 

Por conseguinte, os decisores de política económica estão perante um grande desafio para 

a inversão deste quadro. Veja-se que os maiores produtores e exportadores de crude da 

África subsaariana (Nigéria e Angola), são ao mesmo tempo, os maiores importadores de 

produtos refinados de petróleo. Igualmente, o maior produtor de cacau africano, a Costa do 

Marfim, só este ano, inaugurou a primeira fábrica de chocolate, segundo o que foi reportado 

pelo Semanário Economico (SE) na sua edição nº 296 de 21 de Maio de 2015. Reporta-se 

que os marfinenses não tinham o hábito de comer chocolate, por isso, a exportação em 

bruto do cacau se afigurava mais consentânea, portanto, aqui verifica-se que se esta a  

“produzir o que não se consome”, perdendo o maior valor acrescentado da cadeia de valor 

do negócio. 

Por consequência, neste ponto pretende-se discorrer sobre o que Angola tem perspectivado 

em torno do grande desafio da diversificação da estrutura da economia, o que foi realizada 

até a data, as dificuldades que o processo enfrenta. Na verdade a diversificação da 

economia é uma estratégia que consta dos principais programas de governação de Angola 

há alguns anos.  

3.2- Apresentação do Quadro Actual da Estratégia da Diversificação da Economia 

No que diz respeito à Angola, as acções e iniciativas visando a diversificação da economia, 

devem ser lidas a partir do que está definido no Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-

2017, sufragado nas eleições de 2012 e adoptado pelo Executivo. O PND define com 

clareza e objectividade as orientações visando a diversificação da estrutura económica de 

Angola. 

Os esforços visando a diversificação da economia são anteriores ao PND 2013-2017. 

Porém, reconhece-se tacitamente que apesar dos esforços que têm sido desenvolvidos, a 

estrutura da economia de Angola mantém-se pouco diversificada. O PND refere que com 

http://www.eia.gov/beta/international/rankings/index.cfm#?iso=AGO&cy=2005
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efeito, o sector petrolífero representa ainda cerca de 45% na estrutura do Produto Interno 

Bruto (PIB), 60% das receitas fiscais e ultrapassa 90% das exportações, revelando a 

natureza vulnerável da economia em relação aos choques exteriores. Por consequência, o 

PND estabelece metas que se espera que se alcance no período de execução 

consubstanciado na diminuição progressiva do peso do sector petrolífero, passando dos 

actuais cerca de 45% para 27%, em 2017, no aumento das receitas fiscais não petrolífera 

em compensação do decréscimo das petrolíferas e crescimento das exportações não 

petrolíferas em média, na ordem de 35% (PND 2013).  

Gráfico nº 3.2 – Concentração das Exportações (Herfindahl) de Angola 

 
Fonte: Estruturado a partir das Estatísticas do BNA sobre as Exportações 
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Gráfico nº 3.3 – Índice de Concentração das Exportações de Alguns Países da SADC 

 
 

Para o efeito o PND 2013-2017 definiu objectivos de política com prioridade visando a 

prossecução da estratégia da promoção e diversificação da estrutura económica do país, 

traduzidas nos seguintes objectivos prioridades: 

a) Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos vários sectores da 

actividade económica, em linha com as políticas e prioridades para o 

desenvolvimento territorial; 

b) Assegurar a coordenação entre os investimentos públicos e privados, de forma a criar 

as condições necessárias para o desenvolvimento de agrupamentos industriais 

(cluster) e redes empresariais, aumentando o valor acrescentado e potenciando a 

criação de externalidades positivas para a economia.  

Existem programas de acção fundamentais através dos quais o Governo está a concretizar 

as medidas de política económica, visando a transformação estrutural da economia, tais 
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como, (PND 2013-2017)6: a) Programa de diversificação da produção nacional; b) Programa 

de criação de clusters prioritários; Programa Angola Investe (PAI)7. 

O Relatório Económico da CEIC/UCAN de 2014 refere que dentre os projectos, destacam-se 

o Biocom, o Pólo Industrial da Kizenga, a Fazenda Pedras Negras, a produção de Fosfatos, 

a Exploração de Ouro e o megaprojecto minero-siderúrgico das minas de Cassinga e 

Cassala-Quitungo, assim como os de produção e exportação de ferro. Ainda a produção de 

fertilizantes, baseada na indústria derivada do gás, os pólos turísticos de Okavango, Cabo 

Ledo e Calandula, a refinaria do Lobito e do Soyo. Inclui-se também a reabilitação da África 

Têxtil, a Textang I e II, bem como a Satex no Dondo, cujos investimentos estão em estado 

avançado de execução. Os projectos devem ser privados mas aqueles para os quais não 

seja possível assegurar financiamento privado suficiente, deve haver participação pública. 

Houve oportunidade de referir que as pessoas são a chave no processo de diversificação da 

economia, quer se opte pela estratégia de ISI ou pela PE. No actual contexto de Angola, não 

se pode falar da transformação estrutural da economia sem associar à estratégia uma 

política de capacitação e valorização dos recursos humanos. O PND 2013-2017, 

diagnosticou de forma muito objectiva e realista a situação de altos níveis de desemprego 

que se registam no país, que deve ser significativamente reduzida, bem como, a tomada de 

medidas que evitem que a força-de-trabalho estrangeira se apresente com privilégios em 

detrimento da nacional, quando se estiver perante o mesmo nível de qualificações. 

Sumariamente, os objectivos de política com prioridade para a promoção do emprego, 

capacitação e valorização dos recursos humanos são os seguintes (PND 2013-2017):  

a) Incentivar a criação de emprego produtivo, qualificado e remunerador para todos os 

Angolanos em idade activa; 

b) Elaborar e implementar a Estratégia Nacional de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos (ENDRH) abrangendo todos os níveis de qualificação; 

                                                           
6
 Cada programa de acção fundamental tem os objectivos perseguidos e listadas as medidas de política a prosseguir para 

a sua concretização. 
7
 O PAI inclui medidas de política como: a bonificação da taxa de juros, criação do Fundo de Garantias de Crédito, criação 

Fundo Activo de Capital de Risco, acções de apoio ao empreendedor (formação, consultoria e criação de redes de 
incubadoras), acções de desburocratização dos processos (criação de empresas, tributação entre outros), monitorização 
dos benefícios fiscais para s MPME, monitorização da aplicação dos apoios institucionais, fomento ao cooperativismo, 
dinamização dos sectores bandeira, incentivo ao consumo de produção nacional, estabelecimento dos corredores para 
escoamento de produção agro-pecuária e dinamização dos Pólos agro-industriais, pólos industriais e ZEE. 
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c) Implementar o Plano Nacional de Formação de Quadros (PNFQ), como instrumento 

de execução Estratégia Nacional de Formação de Quadros (ENFQ) e para a ENDRH, 

e aperfeiçoar as medidas de política para que no curto/médio prazo para que os 

trabalhadores angolanos possam ocupar a maior parte dos postos de trabalho que 

exijam altas qualificações; 

d) Incentivar a Formação Profissional ao Longo da Vida; e  

e) Estimular a Modernização da Organização do Trabalho. 

O PND 2013-2017 propõe-se atingir as seguintes metas em termos de indicadores 

objectivos: 1) atingir uma taxa média anual de emprego 73.7%; criar em média 32.100 novos 

postos de trabalho anualmente; atingir uma taxa média anual de emprego formal de quadros 

de 31%; perspectiva ainda atingir uma média anual de desemprego de 20%; estabelece 

graduar anualmente em média 14000 diplomados no ensino superior; enquanto fixa em 

48000 em média o número de diplomados saídos do ensino técnico profissional.   

O sucesso da estratégia da diversificação da economia está intimamente ligado ao 

progresso que for alcançado com as estratégias direccionadas à capacitação dos quadros 

nacionais, sem os quais, todo o esforço visando a transformação estrutural da economia 

encontrarão imensas dificuldades, pois é para o homem e pelo homem que tudo se faz. 

Assim que, passados praticamente três anos de implementação do PND 2013-2017, a 

avaliação que se faz da execução dos programas da estratégia da transformação estrutural 

da economia, olhando na premissa fundamental estabelecida que foi a redução da 

concentração da dependência ao petróleo e lendo a evolução do índice de concentração das 

exportações (índice Herfindahl), apresentado no gráfico nº 3.2, não são encorajadores. 

Espelhadas as linhas de força do PND 2013-2017 relativamente à Promoção e 

Diversificação da estrutura Económica Nacional, vale a pena apresentar alguns (tenho que 

projectar ou quantificar as realizações do que está previsto no PND sobre diversificação da 

economia) 

3.3- Anotações da Experiência Recente de Diversificação da Economia de Angola 

Fui tentado a trazer a experiência não muito longínqua da industrialização de Angola. A 

literatura da economia colonial de Angola refere, que em 1973 a indústria angolana, a sul do 

Sahara, só era superada pela indústria Sul-africana. Em 1970 as autoridades coloniais 
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declararam auto-suficiência alimentar. Angola exportava um número considerável de 

produtos agrícolas, como o café, o milho, o sisal, arroz, a carne bovina, o pescado, farinha e 

óleo de peixe. Não importava produtos de consumo básico, como farinha de milho, óleo, 

bebidas não alcoólicas (projectos integrados de transformação, exemplo Faive e Etapi), 

tinha uma produção de bebidas alcoólicas aceitáveis, possuía uma cadeia integrada de 

produção de têxteis (desde a tecelagem à confecção). 

A transformação estrutural da economia deu-se relativamente em muito pouco tempo, bem 

dizer, ocorreu entre 1960 a 1973. Por um lado, foi para responder às pressões do 

movimento nacionalista que exigia a independência de Angola, influenciado com a vaga de 

independências em África. As autoridades coloniais responderam com duas estratégias: a 

militar que impunha uma efectiva ocupação territorial, implicando a construção de vias de 

acesso; a segunda através da dinamização económica, na qual surgiu a famosa máxima de 

António Oliveira Salazar que dizia “todos para Angola e já”, que se traduziu na 

implementação da integração do espaço económico português, cuja essência era a remoção 

de barreiras aduaneiras entre os territórios coloniais, liberalizando o movimento de pessoas 

e bens no espaço português. Para Angola a medida mais significante foi a revogação da lei 

do condicionamento industrial, que proibia a instalação nas colónias de fábricas têxteis e de 

bebidas, protegendo a indústria da metrópole (Portugal). 

O incentivo de migração massiva de colonos para Angola e a revogação da lei do 

condicionamento industrial, foi a premissa que proporcionou oportunidades que dinamizaram 

a actividade económica em todas as dimensões, desde o sector agrícola, comercial e 

industrial. Criaram-se oportunidades de emprego, alargou-se o mercado de consumo porque 

havia já um número de pessoas (incluindo autóctones), cuja parte da sua produção agrícola, 

estava direccionada para o mercado. Por exemplo, alguns da minha geração que se 

enquadraram no estatuto de assimilados, já imaginavam estudar até ao 7º ano liceal ou 

industrial, e mesmo prosseguir os estudos universitários, porque era a garantia de um futuro 

promissor, consequentemente, uma premissa para a expansão da classe média que tem 

capacidade de compra.  

A realidade que se vive é que a base económica herdada do colonialismo foi completamente 

destruída, quer pela guerra civil, quer pelas opções políticas de início, que privilegiaram a 

propriedade colectiva dos meios de produção, desencorajando a iniciativa privada. Este 

estado de coisas levou à constrangimentos e ainda hoje constituem-se em factores de 
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bloqueio para a propalada diversificação da economia. No ponto que se segue reflecte-se 

sumariamente sobre alguns destes factores de bloqueio. 

3.4- Os Factores de Bloqueio do Processo da Diversificação da Economia em Angola 

A competitividade da economia, pressupõe que os factores de produção (capital, trabalho, 

terra e tecnologia) existam em abundância e a preços comportáveis. A realidade dos países 

africanos em geral, de Angola em particular, aponta por uma situação de debilidade 

exacerbada na oferta dos factores de produção. Vejamos alguns dos factores de bloqueio 

que se colocam como desafiadores para a diversificação da estrutura económica de Angola. 

As infra-estruturas básicas apresentam- se como o maior desafio. O sector de energia e 

águas representa ainda hoje aproximadamente 0.2% do PIB de Angola. Em termos práticos 

há um défice da ordem de 750 megawatts de necessidades de geração de electricidade. 

Estão em curso investimentos de fundo neste sector, como o reforço de Cambambe e 

Kapanda, a barragem de Lauca, e outros. Aqui inclui-se o défice da disponibilidade de água 

potável para fins industriais, que no momento, tem que incluir sempre sistemas autónomos 

de abastecimento de água, elevando o volume de investimentos. Mas até lá o défice da 

geração de energia eléctrica e água vão constituir um factor de estrangulamento para o 

processo de diversificação da economia, pois não se pode pensar em industrializar com 

base na energia térmica ou água de cisternas, torna os custos de produção muito onerosos.  

Referiu-se inicialmente que a primeira fase da diversificação implica o foco na implantação 

de unidades de produção de bens de consumo, engarrafamento de bebidas, indústrias 

transformadoras absorvendo os excedentes da produção agrícola, indústrias têxteis, 

calçado, etc. o que pressupõe a dinamização do sector agrícola fonte de matérias-primas da 

indústria transformadora. A desestruturação do tecido social no meio rural, associada a falta 

de uma rede comercial no meio rural que possa adquirir, imediatamente e continuamente a 

produção agrícola, a degradação dos eixos secundários e terciários que interligam a cidade 

e o campo, se afigura um grande desafio e um sério factor de estrangulamento da 

diversificação da produção nacional. 

Para isso, como referem e bem Alex e Benício (1999), a primeira fase da ISI ligada aos bens 

de consumo não-duráveis - é relativamente fácil devido à intensidade em factores 

abundantes nos países subdesenvolvidos (como mão-de-obra não-qualificada, baixo nível 
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tecnológico e pequena escala produtiva). Entretanto a segunda fase - relacionada aos bens 

de consumo duráveis - requer unidades produtivas mais intensivas em capital e matérias-

primas básicas, os quais os países em desenvolvimento são reconhecidamente deficientes. 

Um outro factor de estrangulamento do processo de industrialização, nem sempre tido em 

conta nos processos de diversificação da economia gizados, é a dimensão do mercado. A 

transformação da estrutura económica tem que ser acompanhada com a transformação 

social. Segundo uma notícia veiculada pelo SE, na sua edição nº 301 de 25 de Junho de 

2015, a Nestlé vai encerrar algumas fábricas em África, reduzindo a mão-de-obra em 25%, 

na sequência da leitura errada que fizeram inicialmente do crescimento da classe média em 

África, comparativamente à Ásia. A classe média em Angola é também muito reduzida. 

Aparentemente, o mercado angolano de 25 milhões de habitantes, teria uma dimensão 

considerável se ao menos 40% tivesse um rendimento médio equivalente a USD; 1.500,00, 

o que daria uma dimensão de aproximadamente (9.000.000X1.500,00X30%), ou seja, para 

vários produtos de consumo, haveria uma demanda de 4.000.000.000,00 de dólares mês, 

para as empresas produtoras de bens de consumo disputarem a oferta. Entretanto, a 

realidade do mercado angolano é pouco deslumbrante. Apesar das melhorias que se 

verificaram com a expansão da economia nos últimos 13 anos, a classe média ainda não 

atingiu níveis que viabilizem determinadas indústrias de consumo que requerem elevadas 

economias de escala, com particular realce para as províncias.  

A segunda fase da industrialização implica a transição para implantação de actividades 

intensas em tecnologia, requerendo capital humano cujas competências permitam a 

absorção da tecnologia e assimilação dos novos processos. Vimos que no caso da 

Singapura foram feitos investimentos de vulto no ensino técnico profissional e nos primeiros 

níveis de escolaridade, que por arrastamento influenciaram a qualidade nos escalões 

subsequentes, de tal sorte que, o país passou a ser destino preferido para a deslocalização 

de indústrias para a reexportação, por causa da disponibilidade da mão-de-obra qualificada 

técnica e profissionalmente. No caso angolano, a disponibilidade da mão-de-obra 

competente, em actividades intensas em tecnologia é um bloqueio inegável no processo da 

diversificação da economia. O investimento nas escolas profissionais e de engenharia é 

quase inexistente. Os exemplos estão à vista, escusando eloquentes apresentações. 

O factor de produção mais crítico dos nossos dias é o conhecimento, transformável em 

tecnologia, requerendo que se faça um investimento sério na produção e disseminação do 
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mesmo, quer nas universidades, como nas empresas, incentivando a realização de 

investigação científica aplicada e inovação. Entretanto, a realidade angolana no que diz 

respeito a produção de conhecimento é desoladora. A quota orçamental para investigação 

científica é dramaticamente insignificante. As empresas devotam quase nenhuma atenção 

as acções de Investigação e Desenvolvimento (R&D), nem se quer investem na inovação, 

melhorando produtos já existentes. Por conseguinte, crê-se que o fraco investimento na 

produção e disseminação do conhecimento constitui um bloqueio a vencer, sem o qual as 

acções visando a diversificação da estrutura económica vão resultar em frustrações e 

desperdício de recursos, já por si escassos. 

IV. Conclusão e Recomendações 

4.1- Conclusões 

Esta pequena incursão que se tem a oportunidade da fazer neste trabalho em torno da 

temática da diversificação da economia angolana permitiu aferir o seguinte: 

 O termo “diversificação da economia” passou a dominar o léxico da linguagem nos 

discursos em todos os domínios da nossa sociedade, banalizando-o, tendo como 

consequência imediata o desvirtuar das acções necessárias para uma efectiva 

diversificação económica; 

 A estratégia de ISI foi a via seguida para industrialização, quer dos países 

industrializados da Europa, América do Norte, Oceânia, quer os novos países 

industrializados da América Latina, os Novos Países Industrializados (NIC’s) do 

Sudoeste Asiático. Está provado que na primeira fase da industrialização se impõe a 

protecção das indústrias nascentes, sem a qual acabam por sucumbir à concorrência 

internacional. Por conseguinte, a estratégia de ISI pode ser considerada como sendo 

a primeira fase do processo de industrialização, em vez de ser vista como o oposto 

da estratégia da PE; 

 Ficou igualmente provado que o sucesso da estratégia da PE no Sudoeste Asiático 

foi a combinação, bem doseada do livre funcionamento dos mecanismos do 

mercado, controlada e direccionada pela intervenção do Estado, aí onde as 

imperfeições do mercado se manifestaram; 

 As linhas mestras e a visão do Governo Angolano visando a diversificação da 

economia, constantes do PND 2013-2017, estão perfeitamente bem gizadas e 
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alinhados com as experiências de outros países que encetaram processos 

semelhantes. O grande problema está na sua execução, pelo facto, de as condições 

objectivas e subjectivas, em muitos casos, não estarem criadas, ou seja, os planos 

estão bem definidos, os desafios situam-se na execução dos planos. 

4.2.- Recomendações 

Seria incompleta esta incursão que fizemos em torno da problemática da diversificação da 

economia Angolana, se não deixarmos aqui indicações dos caminhos possíveis para 

debelar os bloqueios que identificamos. Referimos que conceptualmente os programas 

visando a inversão da actual situação de dependência à um único produto de exportação é 

perfeita, o desafio está na qualidade de execução prática. Eis a seguir algumas sugestões:  

 Referiu-se que os programas definidos pelo Executivo visando a diversificação da 

estrutura económica estão bem concebidos. O esforço terá que estar direccionado a 

profunda avaliação das condições objectivas e subjectivas da realidade angolana, a 

fim de se melhorar a qualidade de execução dos programas;   

 A diversificação da economia angolana é possível, mas passa pela mudança de 

atitude e de mentalidade, de reconhecer-se, em primeiro lugar, que o país é 

potencialmente rico, passar-se a viver segundo as capacidades existentes de criação 

de riqueza, direccionando os poucos recursos naquelas actividades que geram 

riqueza, procurar-se em todas actividades de racionalização de recursos, procurando 

optimizar os resultados, sem o qual, creio será difícil vencer-se o desafio da 

independência ao petróleo; 

 A diversificação da estrutura económica tem que ser executada por pessoal 

altamente qualificado, a fraca incidência nos cursos de engenharia em Angola, 

compromete o processo de diversificação da economia. Esta tendência tem que ser 

invertida urgentemente. 
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