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ANÁLISE DE INVESTIMENTOS DO PONTO DE VISTA DAS 

MULTINACIONAIS EM ÁFRICA: O CASO DE ANGOLA 

 
Abstract 

 

The research topic is on investment analysis from the point of view of 

multinationals in Africa, the case of Angola, based on the following objectives: to 

present the support of the existing literature on FDI, starting with skewers General IDE 

connected to the main concepts of historical several authors who turned to the subject, 

show that Angola is a country that attracts more FDI in Africa and that the oil sector is 

what has most contributed to GDP growth, and consequently these two objectives are 

linked to decreased risk of investments due to the business environment and the laws in 

force in Angola which has been the subject of particular attention by Angolan State. 

 

Presenting the results achieved statistical NEMs in Angola in order to test some 

aspects presented in the literature for better understanding of FDI in Angola. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Investimento Direto Estrangeiro, Multinacionais em África, o caso de 
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INTRODUÇÃO 

Em 2011, 55% do total do investimento em África foi dirigido às regiões Austral 

e Ocidental. Os cinco maiores recetores foram a Nigéria, a África do Sul, Marrocos, 

Angola e a República do Congo, representando 48% do total. A indústria petrolífera, em 

paralelo com o facto de ser um grande mercado de consumo, faz da Nigéria o primeiro 

recetor do continente, sucedendo Angola com um total de 7.36 mil milhões de USD. 

Seguiram-se a África do Sul e Marrocos com respetivamente 7.17 mil milhões e 3.44 

mil milhões de USD. Marrocos é o mais recente membro do grupo, na sequência de 

uma década de reformas que começa a dar frutos. 

As revoltas no Norte de África tiveram um enorme impacto no investimento, que 

caiu 42% em 2011, registando 9.48 mil milhões de USD – 17% do IDE total de África, 

enquanto em 2010 a região representava 28%. Com exceção de Marrocos, todos os 

países atraíram menos investimento.  

A maior parte das empresas para se internacionalizarem, uma das formas que 

utilizam é o Investimento Direto Estrangeiro, este cria oportunidades para o País 

recetor, mais também pode gerar riscos aos investidores. 

Dos vários riscos existentes, o risco soberano-político será analisado no caso 

particular de Angola, devido os anos de instabilidade político-militar que o país viveu 

após a proclamação da Independência Nacional.1 Foi uma guerra Civil sangrenta que só 

terminou em 20022. O período de guerra civil em Angola trouxe consequências nefastas 

para o crescimento económico e com ela o “cortejo fúnebre” de problemas como a 

corrupção, a inflação, alta taxa de mortalidade infantil, agricultura de subsistência, 

dependência de importações, etc. 

De 2002 até 2008, Angola viveu um período de prosperidade caracterizado pela 

reconstrução do país e consigo maior atração de IDE no âmbito da internacionalização 

das empresas multinacionais no País com realce nos setores petrolífero, diamantífero e 

ligeiramente no comércio, construção civil, etc. Está prosperidade conheceu um 

                                                
1 Após muitos anos de exploração colonial, Angola conquistou a sua Independência aos 11 de novembro de 1975. 
2  Em 2002 é a data da assinatura do memorando de entendimento de Luena na Província do Moxico localizada no leste de Angola. 
Este data é de grande importância para todos os Angolanos. 
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abrandamento a partir de 2008 devido a crise económica que assolou o mundo e 

consequentemente reduziu o fluxo de IDE em alguns países em detrimento de outros no 

continente Africano. 

Tendo em conta o anterior, o principal objetivo desta monografia é analisar os 

investimentos do ponto de vista das Multinacionais (EMN) em África, o caso de 

Angola. A estrutura do trabalho apresenta dois capítulos, divididos em vários pontos. 

O primeiro capítulo, reservado a uma breve revisão literária, em que destacamos 

as definições dos conceitos gerais bem como as teorias do IDE, seguindo então 

abordagem da globalização e ou internacionalização das empresas, fluxos dos 

investimentos no Mundo, O risco soberano-País que influencia bastante no IDE e 

concluímos este capítulo descrevendo a importância das EMNs para o crescimento 

económico do País e maximização da riqueza das empresas em questão. 

No segundo capítulo, passamos para a análise de Investimentos do ponto de vista 

das Multinacionais em África, o caso de Angola. Neste capítulo, começamos por falar 

do crescimento do PIB, as principais características da economia angolana, passando 

depois para os fluxo de IDE de 2005 até 2011, principais barreiras aos investidores que 

se resume na analisa do risco3 ligado ao investimento, a imperfeição do mercado, 

legislação ligada ao investimento privado com realce da ANIP, análise dos dados dos 

inquéritos aplicados às EMN no País, importância das EMNs em Angola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 O risco está associado, á probabilidade de um fluxo financeiro futuro não ocorrer ou ocorrer diferente do esperado, portanto, 
existem investidores com maior aversão ao risco e outros com menor. 
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CAPITULO I - REVISÃO DE LITERATURA 

1.1. CONTEXTO GERAL 

1.1.1. DEFINIÇÃO DO CONCEITO E TEORIAS DO IDE 

 

De acordo com BARROS (2007, pp 20, 31, 32) define investimento como sendo 

a despesa em ativos reais ou financeiros, com o objetivo de gerar um excedente, que 

remunere a aplicação efetuada.  

O mesmo autor mostra vários tipos de projetos de investimento segundo os critérios 

adotados para os classificar. Assim considera os projetos de investimento estrangeiro 

como tipo de projetos por contexto geográfico. Quando o capital próprio pertence a 

residentes no estrangeiro, sendo que o investimento estrangeiro se classifica em: 

1. Investimento direto estrangeiro: quando o investimento estrangeiro é efetuado 

diretamente pelo investidor estrangeiro que exerce o controlo direto sobre o 

investimento. Exemplo de investimento direto estrangeiro são as filiais 

constituídas por multinacionais no estrangeiro. 

2. Investimento indireto estrangeiro ou investimento por portfólio: quando o 

investimento estrangeiro é realizado indiretamente, o investidor não constrói um 

projeto de raiz, limitando-se a adquirir participação em empresas existentes, sem 

exercer controlo direto sobre o negócio. 

No contexto do investimento estrangeiro, para além da dicotomia investimento 

direto vs investimento indireto, subsistem formas de investimento relativamente 

recentes não enquadráveis na dicotomia referida. 

Estão nesta situação as joint ventures, os acordos de licenciamento, os contratos 

de gestão, etc., que justificam o seu tratamento num ponto específico. 

De acordo com o Gabinete de Estratégias e Estudos (GEE) e também conforme a 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), o IDE diz respeito 

a movimentos de capitais que pressupõem posse e controlo, como por exemplo, quando 

cidadãos de Portugal compram ações de uma empresa estrangeira eles tornam-se, em 

certa medida, “donos” desta, tendo assim um elemento de controlo pois passam a ter 

direito de voto. Importa ressalvar que este tipo de operação apenas é considerado IDE se 
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a compra envolver mais de 10% do número de ações totais da empresa estrangeira, 

efetivamente, são os termos de controlo e o interesse duradouro que distinguem o IDE 

dos investimentos de portfólio, pois estes últimos são apenas encarados como 

aplicações financeiras, tal como os depósitos de fundos num banco. 

 

1.1.1.1.  INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO E 

SPILLOVERS 

As primeiras discussões sobre as repercussões na literatura sobre investimento 

direto estrangeiro datam por volta da década de 1960. O primeiro autor a incluir 

sistematicamente spillovers (ou efeitos externos) entre as possíveis consequências de 

IDE foi MacDougall (1960), que analisou o bem-estar geral efeitos do investimento 

estrangeiro. Outras contribuições iniciais foram fornecidas por Corden (1967), que 

olhou para os efeitos do IDE sobre a política tarifária ótima, e Caves (1971), que 

examinaram os industriais efeitos padrão e bem-estar de IDE. 

O objetivo comum desses estudos foi identificar os vários custos e benefícios do 

IDE. Externalidades de produtividades foram discutidos em conjunto com vários outros 

efeitos indiretos que influenciam na avaliação do bem-estar, tais como aqueles 

decorrentes do impacto do IDE em receitas do governo, as políticas fiscais, termos de 

comércio, e da balança de pagamentos. O facto de externalidades foram tidos em conta 

foi geralmente motivada por evidências empíricas de estudos de caso e não por 

argumentos teóricos abrangentes.  

No entanto, as primeiras análises feitas sobre o tema, as multinacionais podem 

melhorar a eficiência a locativa entrando em indústrias com entrada de alta barreiras e 

reduzir as distorções monopolistas, e introduzir maior técnica, eficiência se o aumento 

da pressão competitiva ou algum efeito de demonstração estimula empresas locais para 

o uso mais eficiente dos recursos existentes. Eles também propuseram que a presença 

pode conduzir a um aumento na taxa de transferência de tecnologia e de difusão. Mais 

especificamente estudos de casos mostraram que multinacionais estrangeiras podem: 
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� Contribuir para a eficiência, rompendo os gargalos de abastecimento (mas que o 

efeito pode tornar-se menos importante que a tecnologia dos avanços do país de 

acolhimento); 

� Introduzir novos conhecimentos através da demonstração de novas tecnologias e 

treinamento dos trabalhadores que mais tarde, tomar o emprego em empresas 

locais; 

� Quer quebrar monopólios e estimular a concorrência e eficiência, ou criar um 

ambiente mais a estrutura da indústria monopolística, dependendo da força e 

respostas das empresas locais; 

� As técnicas de transferências para inventário e controlo de qualidade e 

padronização ao seu local de fornecedores e canais de distribuição, e, 

� Forçar as empresas locais a aumentar os seus esforços de gestão, ou adotar 

algumas técnicas do marketing usadas por multinacionais, tanto no mercado 

local ou internacional. 

Embora esta lista diversificada dá algumas pistas sobre a ampla gama de 

repercussões de efeitos diversos, que diz pouco sobre como comum ou como eles são 

importantes em geral. Na literatura encontramos estudos de caso detalhados discutindo 

vários aspetos da IDE em diferentes países e indústrias, e esses estudos muitas vezes 

contêm "provas circunstanciais" valiosa de spillovers (Ver Blomström et al. De 2000, 

para um levantamento). Por exemplo, muitas análises dos vínculos entre as 

multinacionais e seus fornecedores locais e subcontratados têm documentado 

aprendizagem e transferências de tecnologias que podem tornar-se uma base para 

transbordamentos de produtividade ou spillovers de acesso ao mercado. 

No entanto, esses estudos raramente revelam se as multinacionais são capazes de 

extrair todos os benefícios que as novas tecnologias de informação ou gerar entre as 

empresas e suas fornecedoras, por isso não há prova clara das repercussões, mas é 

razoável supor que os transbordamentos são positivamente relacionada com o grau de 

ligações. Da mesma forma, há muitos escritos sobre a relação entre a entrada MNC na 

presença e na estrutura de mercado nos países de acolhimento, e esta está intimamente 

relacionado com os possíveis efeitos do IDE sobre a concorrência nos mercados 
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locais. Há também estudos de caso de efeitos de demonstração, difusão de tecnologia e 

treinamento de trabalho em multinacionais estrangeiras. No entanto, embora estes 

estudos fornecem informações muito detalhadas sobre os vários canais para spillovers, 

dizem pouco sobre a importância de tais repercussões. 

Os estudos estatísticos de spillovers, por contraste, pode revelar o impacto global da 

presença estrangeira sobre a produtividade das empresas locais, mas estes geralmente 

não são capazes de dizer muito sobre como os efeitos acontecem. Esses estudos 

normalmente estimam a produção, funções para as empresas de propriedade local, e 

incluir a participação estrangeira da indústria como uma das variáveis explicativas. Eles, 

então, testaram se a presença estrangeira tem um impacto positivo significativo sobre a 

produtividade local (ou o crescimento da produtividade).  

Quase todas as análises estatísticas dos spillovers concentraram-se em efeitos 

intraindustrial, mas existem algumas exceções. Um deles é Katz (1969), que observa 

que o influxo de capital estrangeiro no setor de fabricação argentina na década de 1950 

teve um impacto significativo sobre as tecnologias utilizadas por empresas locais. Ele 

afirma que o progresso técnico não só dá lugar em indústrias próprias das 

multinacionais, mas também em outros setores, porque as filiares estrangeiras forçam as 

empresas nacionais a modernizarem "impondo-lhes padrões mínimos de qualidade, 

prazos de entrega, preços, etc, em seus suprimentos de peças e matérias-primas "(Katz 

1969, p.154). Também Aitken e Harrison (1991) incluem uma discussão sobre 

interindústria em vigor em fabricação venezuelana, e argumentam que a ligação para a 

frente geralmente trouxe efeitos colaterais positivos, mas que encadeamentos para trás 

pareceram ser menos benéfico, devido às firmas de altas tendências de importação 

estrangeira (embora tenha havido diferenças entre industrias e setores). Além disso, 

Sjöholm (1999b) identifica uma dimensão geográfica positiva interspillovers da 

indústria na fabricação na Indonésia. Os seus resultados sugerem que a presença de 

empresas multinacionais estrangeiras podem aumentar a produtividade das empresas de 

propriedade local em outras indústrias, presumivelmente através de várias ligações, mas 

somente se elas estão localizados em estreita proximidade das multinacionais 

estrangeiras. Também Kugler (2001), que é provavelmente o estudo mais abrangente da 
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difusão sectorial de spillovers do IDE, acha que o maior impacto das multinacionais na 

produção colombiana está do outro lado e não dentro das próprias indústrias 

subsidiárias. No entanto, a discussão subsequente raramente irá tocar nesse tipo de 

interligações da indústria, mas sim focar efeitos intraindústria. Na medida em que afeta 

o IDE de outras indústrias daqueles em que o investidor estrangeiro opera, é óbvio que 

existe um risco de que efeitos negativos, bem como positiva - são subestimados. 

As primeiras análises estatísticas de comércio intraindústria spillovers incluem 

estudos para a Austrália por Caves (1974), para o Canadá por Globerman (1979), e para 

o México por Blomström e Person (1983). Estes autores examinam a existência de 

spillovers testando se a presença estrangeira tem qualquer impacto sobre a 

produtividade do trabalho nas empresas locais numa função de quadro de produção. A 

presença estrangeira é simplesmente incluída entre empresa e indústria características 

como variável explicativa numa regressão múltipla. Todos os três estudos concluem que 

as repercussões são significativas a este nível de agregado, embora eles não podem dizer 

nada sobre como spillovers ocorrem. 

 

1.1.1.2. MODELO NEOCLÁSSICO 

Este modelo seguiu-se até aos finais da década de 60, tinha como base a análise 

do IDE como movimento internacional de capitais, explicando a afetação internacional 

dos recursos em função da sua produtividade marginal. A principal base deste modelo é 

a hipótese tradicional da concorrência perfeita, defende que a deslocação de capitais 

substitui a mobilização de bens, mantendo-se até ao ponto de igualização das taxas de 

remuneração do capital em todos os países. Este modelo apenas explica o porque é que 

as empresas investem no estrangeiro. 

 A principal vantagem deste modelo de IDE é o facto da diversificação do risco4. 

Um exemplo plausível, após a II Guerra Mundial (1935-1945), os Países Europeus e 

EUA, transferiam fluxos de investimentos para regiões menos desenvolvidas como a 

                                                
4 O risco de mercado é um tipo de risco que afeta todas as empresas em geral e não é passível de ser eliminado através da 
diversificação, enquanto o risco específico ou não sistemático é aquele que envolve uma empresa específica e que pode ser 
eliminado através da diversificação do investimento.  
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América Latina ou a África onde devido a escassez o capital era remunerado a uma taxa 

marginal mais elevada. 

Uma das grandes limitações é de não dar um estatuto específico ao IDE, isto é, 

não distinguia a diferença existente entre carteira de título e filial, a última não se detém 

só a propriedade mas também a gestão e o controlo. 

 

1.1.1.3. TEORIA BASEADA NAS IMPERFEIÇÕES DO MERCADO 

A insuficiência de bases convincentes do modelo neoclássico, fez com que Hymer 

(1960) e mais tarde Kindleberge (1971), nas suas teses de doutoramento tirassem três 

conclusões importantes: 

1. O IDE não envolvia necessariamente movimentos significativos de capitais entre 

países (como acontece com o investimento de carteira), uma vez que as EMN se 

financiam frequentemente em mercados de capitais estrangeiros; 

2. Realizava-se frequentemente em ambos os sentidos, funcionando os países como 

origem e destino do investimento. Ex: Angola para além de atrair IDE (destino), 

também investe noutros países (origem); 

3. O IDE era mais atraído pelas características das indústrias, do que pelas 

características dos países (conforme decorria da abordagem baseada nas 

diferenças nas taxas de juro entre países) 

Esta teoria defende que a EMN só investirá se tiver vantagens específicas que as 

empresas locais não tenham. As mesmas poderão advir de um conjunto de 

conhecimentos (tecnológicos, capital humano, organização empresarial ou técnicas de 

mercado, posse de direitos de exploração de marcas comerciais), de capacidades 

produtivas (economias de escala, diferenciação de produto, acesso preferencial ou 

exclusivo a matérias-primas e outros inputs) ou de caráter institucional. Estas vantagens 

são exploradas pelo investidor devido à característica de controlo inerente ao IDE. A 

explicação para o IDE era assim fundamentada pela exploração por parte da EMN de 

uma ou mais imperfeições de mercado detetadas. Tornava-se pois fundamental 

identificar as vantagens específicas da empresa, para assim explorar as imperfeições do 

mercado. 
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A grande dificuldade que surgiu na década de 70 foi para identificar as vantagens 

específicas mais significativas no interior da empresa. Várias foram as opiniões de 

diversos especialistas, Caves (1971) a aptidão específica mais importante é a capacidade 

da empresa para diferenciar os seus produtos, Hirsch (1967) destaca as vantagens 

decorrentes dos resultados das atividades de IDE. Evidências recentes aludem que as 

variáveis relevantes variam conforme a indústria, o país e entre empresas. 

Quanto a exploração das imperfeições de mercado, Aliber (1970) afirma que a 

imperfeição dos mercados monetário-financeiros origina diferenças no custo real do 

financiamento (principalmente devido ao risco cambial), o que leva as empresas a 

deslocalizarem-se para onde o custo efetivo do capital for menor. 

Uma das vantagens é que esta hipótese permite explicar movimentos de capital de 

curto e médio prazo.  

A grande desvantagem é que ela, não permite entender as tendências recentes do 

IDE (como o facto de um país poder exportar e importar IDE), nem as razões que levam 

o processo de internacionalização a propagar-se a um ritmo diferenciado, nos vários 

setores de atividades. 

 

1.1.1.4. TEORIA BASEADA NAS VANTAGENS DE 

LOCALIZAÇÃO  

Hood e Young (1979), destacam a existência de quatro fatores que devem ser tido 

em consideração aquando das decisões de IDE e que têm a ver com aspetos de 

localização. Eles defendem que, para as empresas se instalarem no estrangeiro é 

necessário mais do que as vantagens específicas enunciadas pelas teorias anteriores, são 

também necessárias vantagens de localização. 

1. Custo dos inputs, nomeadamente os custos laborais. Quando a empresa decide 

investir noutro país, terá que ter em conta o custo da mão de obra disponível e a 

qualificação dessa força de trabalho; 

2. O mercado em que se vai investir, nomeadamente no que diz respeito à 

dimensão, ao potencial de crescimento, à concorrência (não só das empresas 



10 
 

locais, mas também das estrangeiras já instaladas ou em fase de instalação) e o 

estádio de desenvolvimento em que se encontra o produto; 

3. Barreiras comerciais, nomeadamente a existência ou não de entraves ao 

comércio o que pode estimular o investimento em que se encontra o produto; 

4. Políticas governamentais dos países de destino 

Estes fatores encontram uma explicação parcial na teoria do ciclo do produto de 

Vernon (1966) e Hirsch (1967). Esta teoria baseava-se em quatro pressupostos base que 

são: a divergência de gostos dos consumidores em função do país e do rendimento; um 

processo de produção baseado em economias de escala; a mutação temporal do processo 

de produção e comercialização dos produtos e finalmente o facto de o fluxo de 

informação ser restrito entre os vários países. 

Partindo destes pressupostos os mesmos autores dividem o ciclo de vida do produto 

em três fases que serão determinadas para a evolução da atividade da empresa. 

A primeira fase é a da inovação em que o produto é produzido no mercado interno e 

exportado para países igualmente desenvolvidos. O custo da mão de obra é bastante 

elevado dada a necessidade de uma força de trabalho altamente qualificada. 

A segunda fase será a fase do aumento da concorrência, onde se verifica um 

processo crescente de diferenciação do produto com a estabilização e estandardização 

das técnicas de produção. A redução dos custos irá provocar um aumento da procura do 

produto nos países industrializados. Deixa de ser possível a produção num único país, 

principalmente se este tiver custos salariais elevados. É nesta fase que a empresa investe 

noutros países desenvolvidos, nos quais a procura do produto aumentou, conseguindo 

assim estar mais próximo do consumidor. 

A terceira fase é aquela em que o produto já está completamente estandardizado e 

onde os lucros começam a ser cada vez menores pelo que, há a necessidade de 

deslocalizar a produção para países menos desenvolvidos onde o custo da mão-de-obra 

é mais barato. 

Este modelo sofreu muitas críticas, Vernon (1979) anos depois reconheceu que 

algumas das hipóteses iniciais da sua teoria eram postas em causa principalmente 

devido a duas ordens de razões. Primeira, parte das EMN criaram inúmeras filiais, 
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expandindo uma rede internacional de produção, pelo que, o espaço que mediava a 

primeira e a segunda fase descritas, se tornava cada vez mais reduzido, e o processo de 

inovação já não estava confinado ao mercado doméstico. Em segundo lugar, o facto de 

países como o Japão e muitos países europeus terem atingido níveis de rendimento e 

custos salariais muito semelhantes aos EUA, aproximava as condições de concorrência 

entre mercados, fazendo com que o modelo perdesse poder explicativo, essencialmente 

nas relações entre os EUA e os países industrializados. 

 

1.1.1.5. TEORIA DA INTERNALIZAÇÃO 

Esta teoria encontra bases no trabalho pioneiro de Coase (1937) mais tarde 

desenvolvida por Bukley e Casson (1976), procura explicar o facto de uma empresa 

investir no exterior devido à vantagem específica da mesma, de internalizar as suas 

atividades além-fronteiras. Ou seja, pretende explicar por que é que a empresa realiza 

internamente um conjunto de transações que seriam realizadas pelo mercado se optasse 

por vender a sua produção no exterior, ou vendesse a licença da sua exploração. 

Para os autores, sempre que a empresa funciona como um agente mais eficiente 

que o mercado é legítimo optar pelo IDE. Isto é, é legítima a opção pelo IDE, sempre 

que os benefícios líquidos do controlo de atividades internas e do exterior, e das 

transações que daí decorrem (por exemplo: definição e aceitação das obrigações 

contratuais5, fixação de preços), forem superiores aos conseguidos pelas relações 

comerciais externas, como a venda de licenças ou a exportação. 

Este modelo teórico assenta na constatação de que as empresas maximizam o 

seu lucro num mercado imperfeito, havendo incentivo para ultrapassar essas 

imperfeições através da criação de mercados internos. Esta atitude de internalização 

além-fronteiras é que dá origem às EMN. Ao mesmo tempo distinguem duas áreas 

principais de internalização: a transação de produtos intermédios e a transferência de 

know-how. 

                                                
5 Obrigações contratuais são aquelas que resultam de celebração de um contrato. Para além deste existem outras como as obrigações 
extracontratuais. 
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Segundo esta teoria, o incentivo para internalizar dependerá da conjugação dos 

fatores específicos da indústria, da região, do país e da própria empresa. Há que avaliar 

o tipo de produto, o mercado em que se atua, a estrutura política e social do país que se 

vai investir, a capacidade de gestão e controlo das atividades da empresa entre outras 

variáveis. 

As desvantagens deste modelo é em primeiro lugar, o facto que a empresa deve 

fazer uma análise custo/beneficio e internalize até o ponto em que os custos igualam os 

benefícios. Em segundo lugar, o facto de esta teoria ter uma abordagem parcial do IDE. 

Explica porque é que a empresa cresce internamente, mais não consegue justificar a 

expansão além-fronteiras para mercados que a empresa não domina e muitas vezes nem 

sequer conhece. 

 

1.1.1.6. TEORIA ECLÉTICA 

Esta teoria foi desenvolvida por Dunning (1981), também é conhecida por 

paradigma de OLI, tem como principal fundamento que o movimento de capitais a nível 

internacional tem em consideração três tipos de vantagens associadas à 

multinacionalização. Assim, uma empresa para se instalar e competir com as empresas 

de outro país tem que reunir as seguintes vantagens: 

1. Vantagens associadas à prosperidade – (O) – que são as vantagens específicas da 

empresa e que lhe dão a superioridade sobre os seus concorrentes. Exemplos 

deste tipo de vantagens são: o IDE, o marking, etc 

2. Vantagens de localização no estrangeiro – (L ) – são as vantagens comparativas. 

O país onde vai investir tem que possuir algum fator de produção único que 

compense a deslocação, por exemplo os recursos naturais. 

3. Vantagens associadas à internalização – (I ) – são as vantagens associadas à 

organização da empresa e que permitem a redução da incerteza ou custos de 

transação. 

O principal fundamento deste paradigma é a de que as decisões serão tomadas 

consoante a posse de todos ou algumas vantagens. Se a empresa reunir os três tipos de 
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vantagens, investirá produtivamente no exterior em vez de realizar acordos comerciais 

com empresas já existentes. 

 

Quadro I – Vantagens da Internacionalização 

Vantagens de propriedade 

(O) 

Vantagens de 

localização (L) 

Vantagens de 

internalização (I) 

1. Propriedade 

tecnológica 

 

1. Diferença no 

preço dos inputs 

1. Redução do custo 

das transações 

2. Dimensão, economias 

de escala 

2. Qualidade de 

inputs 

2. Proteção do direito 

de propriedade 

3. Diferenciação do 

produto 

3. Custos de 

transportes e de 

comunicação 

3. Redução da 

incerteza 

4. Dotações específicas 

(trabalho, capital, 

organização) 

4. Distância física, 

língua, cultura 

4. Controlo da oferta 

5. Acesso aos mercados, 

fatores e produtos 

5. Distribuição 

espacial dos 

inputs e mercados 

5. Controlo das 

vendas 

6. Multinacionalização 

anterior 

 6. Ganhos 

estratégicos 

  7. Internalização das 

externalidades 

  8. Inexistência de 

mercados a prazo 

 Fonte: Dunning (1988) 

Se por ventura faltar a vantagem de localização, a empresa deverá optar por exportar 

podendo, por exemplo, criar uma rede de venda própria. Se tiver apenas vantagens de 
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propriedade, a empresa deverá optar por uma solução contratual como a venda de 

licenças a uma empresa já implantada no país de destino e que será autónoma. 

 

Quadro II – Opções Consoante o Tipo de Vantagem 

 

Modelo de entrada 

Tipo de Vantagem 

Propriedade Internalização Localização 

IDE + + + 

Exportação + + - 

Venda de licenças + - - 

Fonte: Dunning (Op. cit.) 

 

Os três tipos de vantagens estão relacionados diretamente com as características 

estruturais da indústria, ligada à propriedade, do país ligada à localização e das 

características internas da empresa ligadas à internalização.  

A principal desvantagem é por ser mais descritiva e pouco relevante no que 

concerne à capacidade explicativa. O mesmo autor da teoria assume a limitação estática 

do seu paradigma revisita-o em 1995 à luz das novas formas de investimento 

internacional, tentando abarcar as profundas alterações registadas nas últimas décadas 

tanto a nível tecnológico, como político e económico e que se refletiram, de forma 

incontornável, na envolvente competitiva das empresas.  

 

Quadro III – Influências Sobre as Vantagens da Multinacionalização 

 

Vantagens 

 

País 

 

Indústria 

 

Empresa 

 

 

 

 

Propriedade 

• Dotação fatorial, 

dimensão e 

características 

do mercado; 

• Políticas 

governamentais 

• Tecnologia e 

diferenciação 

dos produtos; 

• Economias de 

escala; 

• Acesso aos 

• Dimensão 

• Políticas de 

diversificação, 

inovação e IDE; 

• Comportamento 

de risco; 
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(sobre inovação, 

concorrência, 

IDE)  

inputs; 

• Natureza das 

inovações 

 

 

 

 

 

Localização 

• Distância entre 

os mercados; 

• Protecionismo; 

• Política 

governamental 

para o IDE 

• Localização dos 

recursos; 

• Custos de 

transporte; 

• Protecionismo e 

outras políticas 

sectoriais; 

• Natureza da 

concorrência e 

da indústria 

quanto à 

localização 

(livre ou não); 

• Estratégia de 

implantação; 

• Experiência de 

IDE; 

• Posicionamento 

no ciclo do 

produto; 

• Organização 

centralizada vs. 

Descentralizada; 

• Gosto pelo risco. 

 

 

 

 

 

Internalização 

• Diferenças 

estruturais dos 

mercados 

nacional e 

estrangeiro; 

• Infra estruturas 

do país de 

destino; 

• Política 

governamental 

favorecendo a 

internalização 

• Necessidade de 

controlar o 

aprovisionament

o; 

• Possibilidade de 

acordos 

contratuais. 

• Modos de 

organização e 

controlo; 

• Aptidão ao 

crescimento e à 

integração vs. 

recurso à 

subcontratação, 

venda de 

licença.. 

Fonte: Dunning (1988) 
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1.1.1.7. TEORIA SINTÉTICA 

A partir dos anos 80 verificaram-se alterações de fundo nas formas de 

investimento estrangeiro das EMN. Os acordos de cooperação, a tomada de 

participações recíprocas e a abertura de filiais conjuntas, apresentavam-se como formas 

alternativas ao investimento feito através de filiais ou participações maioritárias em 

empresas já existentes. Estas alterações verificaram-se sobretudo nas empresas de 

tecnologia avançada, informática, aeroespaciais e setor automóvel. Tornava-se 

imperioso o desenvolvimento de uma nova forma de abordagem do mercado, e o que 

levava as empresas a optarem por novas formas de investimentos. 

Uma das tentativas de explicar esta alteração é avançada por Dunning (1984) 

que fundamenta a sua explicação em dois fatores: a evolução das vantagens específicas 

das EMN, relacionada com a multiplicação de empresas oriundas de países onde a 

vantagem tecnológica não é absoluta (facto pelo qual procuram acordos de cooperação 

no desenvolvimento do produto, no marketing e noutras áreas como é o caso do Japão e 

de alguns países europeus); e com a globalização que enfraquece as vantagens 

específicas das multinacionais, uma vez que o acesso ao conhecimento está agora 

facilitado para as empresas dos países de destino das EMN. E ainda na evolução das 

variáveis macroeconómicas dos países de acolhimento que aumenta a eficiência dos 

mercados e reduz a vantagem da internalização. 

É a partir da crítica à insuficiência dos argumentos de Dunning para explicar o 

fenómeno, que Mucchielli (1984, 1991) desenvolve a teoria sintética. Esta nova 

abordagem estabelece, numa primeira fase, uma ligação clara entre empresa e o país e, 

numa segunda, analisa a relação empresa/mercado/interações estratégicas. 
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Quadro IV – Interação entre vantagens das empresas e dos países 

Via de penetração no 

Exterior 

Vantagens competitivas 

(empresas) 

Vantagens comparativas 

(países) 

Procura de 

fatores 

Oferta de 

produtos 

Oferta de 

fatores 

Procura de 

produtos 

1. Produção e venda 

nacionais 

+ + + + 

2. Saídas de IDE + + - - 

3. Exportações + +  + 

4. Entradas de IDE + + +  

5. Importações - - + + 

6. Entradas de IDE e 

reexportações 

- - - + 

7. Produção e venda no 

estrangeiro 

- - + - 

8. Produção e venda no 

estrangeiro 

- - - - 

Fonte: Mucchielli (1998) 

  

A expansão do comércio internacional, nos anos 1950 – 1970, envolveu 

empresas e economias nacionais que procuravam explorar as suas vantagens 

comparativas, bem como manter um grau de separação em relação aos seus parceiros 

comerciais, num contexto de áreas de comércio livre e uniões aduaneiras. O IDE na 

indústria transformadora era visto como uma alternativa às exportações e era, 

principalmente, destinado a servir o mercado do país onde os investimentos se 

localizavam. «Trade is a substitute for the movement of factors (Mundell) and 

consequently, also for investment, which does not need to move abroad in order to 

obtain more benefits6» (Silva et al., 2009: 44). 

                                                
6 O comércio é um substituto para o movimento de fatores (Mundell) e, consequentemente, também para o investimento, que não 
precisa de ir para o estrangeiro a fim de obter mais benefícios. 
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A partir da década de 1980, com o designado “boom” do IDE, motivado pelo 

forte crescimento e uma liberalização generalizada dos movimentos de capitais, as 

empresas que se encontravam em processo de internacionalização passaram de uma 

integração superficial para uma integração mais profunda, onde incluíam nas suas 

operações não só o comércio de bens e serviços, mas também o investimento direto e as 

aplicações financeiras. Isto fez com que, nas últimas décadas, as exportações e o 

investimento estrangeiro fossem vistos pelas empresas como instrumentos 

complementares e não como substitutos. «Uma presença no mercado, como o resultado 

do IDE, tornou-se também instrumental com vista a aumentar o acesso das exportações 

ao mercado global. Por outro lado, numa estratégia de afetação global da produção e 

das instalações de serviços, o IDE não foi apenas orientado para servir o mercado 

global (i.e. a substituição das importações), mas também para exportar para o resto do 

mundo» (Zecchini, 1996) 

Não se pode considerar que o comércio e o investimento caminhem lado a lado. 

Nos anos 1980 – 1990, o comércio aumentou, no entanto encontrava-se 

consideravelmente abaixo do IDE. Este (IDE) progredia a taxas superiores, crescendo 

de uma forma rápida e generalizada, ligado às empresas multinacionais e à crescente 

globalização. Existem muitas definições de multinacional, apresentamos a seguinte: 

«Uma empresa de uma particular nacionalidade com subsidiárias total ou 

parcialmente suas em duas ou mais economias» (Gilpin, 2000). 
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1.1.2. GLOBALIZAÇÃO ECONÓMICA  

O processo de globalização encontra-se hoje, numa nova e complexa fase que 

oferece grandes oportunidades aos agentes económicos.  

Após uma primeira etapa relacionada com a internacionalização da economia 

nos anos 20, a aposta na globalização ganhou força em Washington em 1939, quando o 

U.S. Council on Foreign Relations7 começou a reunir os profissionais de política 

externa para debater a economia mundial no pós-guerra e no período que se seguiria. 

Desses encontros surgiram a recomendação para uma abertura do fluxo de pessoas, bens 

e serviços. Os acordos de Bretton Woods8  de 1944 que levaram à criação do Banco 

Mundial e do Fundo Monetário Internacional que impulsionou o desenvolvimento 

económico através do comércio livre.  

Os EUA dominaram o mundo e postura idêntica tinha sido defendida um século 

anterior pela Grã-Bretanha, quando este país dominava a economia mundial. Em 20 de 

janeiro de 1949, o presidente americano Harry Truman chamou a atenção no discurso 

                                                
7 O Conselho de Relações Exteriores (CFR) é uma organização de membros, sem fins lucrativos e multipartidária, que se dedica a 

aperfeiçoar o entendimento da política de relações exteriores dos Estados Unidos e das questões internacionais, através do 

intercâmbio de ideias. O conselho para questões Estrangeiras foi fundado em 1921, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. 

Muitos participantes americanos da Conferência de Paz, em Paris, decidiram que, devido à crescente responsabilidade e ao crescente 

compromisso internacional dos EU, era hora de mais cidadãos americanos assumirem posições de confiança. Esse consenso levou à 

criação de uma organização que mudou o curso da política de relações exteriores americana, para o benefício, tanto de seus 

membros, quanto de um maior público americano. 

8 Definindo um sistema de regras, instituições e procedimentos para regular a política económica internacional, os planificadores de 

Bretton Woods estabeleceram o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (International Bank for 

Reconstruction and Development, ou BIRD) (mais tarde dividido entre o Banco Mundial e o "Banco para investimentos 

internacionais") e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Essas organizações tornaram-se operacionais em 1946, depois que um 

número suficiente de países ratificou o acordo. 

As principais disposições do sistema Bretton Woods foram, primeiramente, a obrigação de cada país adotar uma política monetária 

que mantivesse a taxa de câmbio de suas moedas dentro de um determinado valor indexado ao dólar — mais ou menos um por 

cento— cujo valor, por sua vez, estaria ligado ao ouro numa base fixa de 35 dólares por onça Troy, e em segundo lugar, a provisão 

pelo FMI de financiamento para suportar dificuldades temporárias de pagamento. Em 1971, diante de pressões crescentes na 

demanda global por ouro, Richard Nixon, então presidente dos Estados Unidos, suspendeu unilateralmente o sistema de Bretton 

Woods, cancelando a conversibilidade direta do dólar em ouro. 
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inaugural ao Congresso para as condições em países pobres, a que chamou 

publicamente pela primeira vez, subdesenvolvidos.  

Esta posição americana foi partilhada com outros personagens de destaque no 

contexto social do período, estes concebiam o mundo como uma arena em que nações 

competem por melhor posição no ranking do PIB no mundo.  

Os Estados da OCDE9 realizaram reformas de liberalização económica 

indispensáveis para atrair os investidores estrangeiros e para obter empréstimos e 

garantias de organismos financeiros internacionais.  

Os países em desenvolvimento que solicitaram incentivos e ajudas, acabaram 

por contribuir imenso, de certa forma, para o processo de globalização. O Banco 

Mundial esteve ativamente neste programa de ajustamento estrutural a concessão de 

empréstimos, juntamente com o FMI que tornaram-se essenciais no processo de 

globalização.  

Os países que aceitavam os empréstimos, tinham que fazer um conjunto de 

reajustamentos anti protecionistas, como privatizar, desregulamentar, cortar barreiras 

alfandegárias, desvalorizar a moeda nacional, não aumentar salários. Facto que 

conduziu a maior internacionalização da economia a partir da década de 70.  

As instituições bancárias ganharam imenso neste últimos tempos, tornando-se 

mais difícil o controlo. A compra, venda e o empréstimo de produtos monetários 

tornou-se um negócio em si só. Presenciou-se o fim dos últimos laços do dinheiro com 

o território de origem. FRANCO, Gustavo H. B (1998) 

É neste contexto que os EUA lideraram o desafio internacional de controlar os 

mercados financeiros, em nome da eficiência e da equidade, exigiam que os bancos 

estrangeiros recebessem o mesmo tratamento em todo o mundo.  

Após 1989, com o fim da Guerra Fria, libertou-se a comunidade internacional de 

dependências ideológicas constrangedoras referentes a globalização, a vitória do 

ocidente substituiu o protecionismo económico, já desacreditado, defendido pela ex-

URSS. Os mercados já consolidados ou emergentes da Europa, América e Ásia 

                                                
9 Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Disponível em: http://www.oecd.org/statsportal/.  
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começaram a integrar-se, aprofundaram zonas de comércio livre como a União 

Europeia, NAFTA10, MERCOSUL ASEAN11, e APEC12. Ficava de fora a China, que 

segundo alguns indicadores já estava a se tornar uma grande potência económica 

mundial.  

A globalização económica em curso levou a concluir que as forças do mercado 

sustentariam um crescimento económico permanente e a longa marcha da humanidade 

estava a atingir a certeza que a vitória seria da sociedade de consumidores.  

Em junho de 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e 

Desenvolvimento (UNCED), abriu com o panorama de quase cinquenta anos de história 

de globalização no pós-guerra. Resultou nos pedidos dos países em desenvolvimento, 

para que houvesse melhores transferências de tecnologia, e um maior alívio da dívida 

externa, além de uma ajuda multilateral13.  

Após sete anos de negociações no GATT14, os governos participantes cederam 

aos encantos aliciantes da globalização, de certa forma, as solicitações dos países em 

                                                
10 O Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (inglês: North American Free Trade Agreement, ou NAFTA;) é um tratado 
envolvendo Canadá, México e Estados Unidos da América e tendo o Chile como associado, numa atmosfera de livre comércio, com 
custo reduzido para troca de mercadorias entre os três países. O NAFTA entrou em vigor em 1º de janeiro de 1994. 

11 ASEAN Surgiu em 1967, liderada pela Tailândia, com o objetivo de assegurar a estabilidade política e de acelerar o processo de 

desenvolvimento da região. O bloco busca promover o desenvolvimento económico, social e cultural da região através de programas 

cooperativos, salvaguardando a estabilidade política e económica da região, bem como servindo como fórum de discussão das 

diferenças intrarregionais. Atualmente a ASEAN tem a intenção de acelerar as negociações para que se atinja o livre comércio 

durante o ano de 2003. 

 
Hoje, o bloco representa um mercado de 527,9 milhões de pessoas e um PIB de US$ 888,3 bilhões, com exportações da ordem de 

US$ 293,1 bilhões e importações alcançando os US$ 257,9 bilhões. 

São Países-Membros da ASEAN: Indonésia, Malásia, Filipinas, Cingapura e Tailândia, desde 1967; Brunei, a partir de 1984; Vietnã 

desde 1985; Mianmar e Laos a partir de 1997 e Camboja desde 1999. 

 
12 A Cooperação Económica da Ásia e do Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) é um bloco que engloba economias 

asiáticas, americanas e da Oceânia. Sua formação deveu-se à crescente interdependência das economias da região da Ásia-Pacífico. 

Foi criada em 1989, inicialmente apenas como um fórum de discussão entre países da ASEAN (Association of the SouthEast Asian 

Nations) e alguns parceiros económicos da região do Pacífico, se tornando um bloco económico apenas em 1994, na Conferência de 

Seattle, quando os países se comprometeram a transformar o Pacífico numa área de livre comércio. A APEC tem hoje 21 membros 
13 Organização das Nações Unidas (ONU). Disponível em: http://www.un.org/.  
14 O General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) foi estabelecido em 1947, tendo em vista harmonizar as políticas aduaneiras 

dos Estados signatários.  

 



22 
 

desenvolvimento, assinando em 1995 acordos que deram origem a Organização 

Mundial do Comércio (OMC).  

A OMC surge neste contexto, com a missão de regular o papel das empresas no 

mercado mundial, através das normas internacionais, atuando na regularização dos 

problemas do comércio internacional, das políticas de competição dos investimentos 

internacionais, e da liberalização das trocas.  

O novo regime de comércio livre da Organização Mundial do Comércio (OMC), 

levou a criação de condições globais para transferências maciças, este processo foi 

acelerado por medidas sucessivas de desregulamentação e liberalização dos mercados 

financeiros que encorajavam a globalização. Os mercados e os sistemas mais liberais 

tendem a ser abertos, providenciando maior facilidade de acesso, maior transparência de 

preços e de informação. Mas este ambiente global é de alguma forma, favorável ao 

ataque dos especuladores.  

A evolução deste processo resultou num grau maior de competitividade no 

comércio de bens e serviços mundiais e um aumento do movimento internacional de 

capitais. Maior disputa de Investimentos Diretos, oriundo de uma maior participação de 

mercados emergentes, como exemplo, a China.  

Assim, o dinheiro perde relação ao mundo concreto de bens e serviços nacionais 

e locais, o valor do dinheiro fica totalmente flutuante dependente de decisões de 

investidores e especuladores, podendo originar as bem conhecidas crises bolsistas.  

Uma vez analisados os problemas provocados pela globalização, é importante 

que os países inseriram-se de forma específica, atendendo necessidades próprias de cada 

país. Antes de tudo, é necessário que se tenha um projeto interno de desenvolvimento 

bem explícito, atendendo as prioridades desejadas pela sociedade, uma vez desenhado 

tal projeto, cuja discussão e execução devem ser encaminhadas pelo Estado, será 

possível preparar uma inserção na globalização mais afetiva e adequada à realidade de 

cada país. 
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1.1.2.1. GLOBALIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

De acordo com DEFARGES (1996, pp 53-59), a globalização e 

internacionalização das empresas inscrevem-se na dinâmica dos intercâmbios, das 

revoluções industriais. Assim, as atividades bancárias são espontaneamente 

internacionais ao estabelecerem ligações entre as grandes praças comerciais e 

financeiras. O mito dos trusts todo-poderosos que governam a terra, que decidem da paz 

e da guerra, engendra, desde o século XIX, uma inesgotável literatura que, se é certo 

que se baseia em factos reais, rapidamente se exalta até chegar ao delírio das 

conspirações universais, urdidas pela indústria e pela finança. 

Desde o final do século XX, a globalização das empresas representa uma nova 

fase da sua internacionalização. Contudo, as dimensões do fenómeno alteram 

profundamente as condições das empresas no sentido de que estas estejam presentes 

senão em todo o mundo, pelo menos no conjunto dos mercados tidos como estratégicos. 

DEFARGES também falou sobre os desequilíbrios da mundialização técnico-

económica, a mundialização dos intercâmbios é profundamente desigual. Como refere o 

Relatório Mundial Sobre o Desenvolvimento Humano de 1992 (ONU), os 20 por cento 

mais ricos partilham entre si 82,7 por cento do rendimento mundial, enquanto que os 20 

por cento mais pobres apenas recebem 1,4 por cento. Estas desigualdades não se 

verificam somente em termos financeiros. Numerosos critérios (por exemplo, os ritmos 

demográficos ou a densidade dos meios de comunicação) opõem o conjunto América do 

Norte/ Europa Ocidental / Japão, ao resto do planeta. 

Todavia, este «resto» - quatro quintos da humanidade – nada tem de 

homogéneo; países, regiões, cidades, bairros ou quarteirões são arrastados pelo sistema 

económico mundial, deixando aparentemente de fora dos espaços internacionalizados 

das populações que, através de fios muitas vezes muito ténues (venda de matérias-

primas, compra de produtos de utilização corrente), são retidas do seu isolamento. 

Do ponto de vista dos Estados, combinam-se três fenómenos: integração; 

fragmentação e ou exclusão; redefinição das funções. Todavia quanto à integração dos 

Estados, como um agente na competição, os fluxos da integração – comércio, 

investimentos, intercâmbios técnicos, moedas e também movimentos de pessoas – não 
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podem abolir a própria substância dos Estados, o seu enraizamento num território ou 

num povo; porém, tornam as fronteiras permeáveis, dissociando limites de Estados e 

realidades económicas, sociais e culturais. 

A globalização aumentou a interdependência das diversas sociedades a nível 

mundial, quer a nível económico-financeiro quer aos níveis da informação, militar, 

ambiental, entre outros, pode ser caracterizado por quatro aspetos: o aumento do 

comércio internacional; a rápida circulação de capitais a nível mundial; a facilidade de 

circulação de pessoas e de bens, e o papel crescente das empresas multinacionais na 

economia mundial (nomeadamente através de fusões e aquisições). Por outro lado, este 

processo, como integração, em profundidade, de espaços económicos, sociais e 

políticos, tem sido moldado pelos princípios de desintegração vertical15, diferenciação 

territorial16 e modularidade17, que se articulam de forma mais ou menos completa e 

equilibrada. 

Nesta medida, a internacionalização das empresas, surge de forma natural, 

porque nenhuma empresa nacional está completamente livre de influência de forças 

envolventes estrangeiras, uma vez que existe sempre a possibilidade de a concorrência 

de importações ou de concorrentes internacionais estabelecerem operações no seu 

próprio mercado. Há que frisar que a internacionalização pode ser alcançada 

basicamente por três caminhos distintos: a atuação isolada e independente, a criação de 

subsidiárias no estrangeiro ou a colaboração com outras empresas (Brito, 1993: 4). Por 

outro lado, a internacionalização das empresas via IDE sofre ainda de algumas lacunas 

na interpretação teórica. Mas o interesse crescente nas suas causas e consequências, 

designadamente no país hospedeiro, fez desenvolver um conjunto de teorias que 

procuram explicar os investimentos no exterior. Tendo em conta os vários estudos 
                                                
15 Ancorado no desdobramento das atividades de produção e distribuição em cadeias de valor globais, onde as empresas 

transnacionais vão otimizando custos e tempos de resposta às necessidades dos mercados, através de sucessivas deslocalizações e 

relocalizações (Mateus, 2008). 
16 Apoiado na afirmação de sinergias territoriais específicas na produção para o mercado mundial de bens transacionáveis 

diferenciados segundo formas de concorrência monopolística. Por sua vez, estas são potenciadas pela combinação de economias de 

aglomeração e especialização alicerçada em estratégias regionais suficientemente diferenciadas e descentralizadas, mas não 

fragmentadas (Mateus, 2008) 
17 Consiste na capacidade de partilha de referências e códigos científicos e tecnológicos, por empresas e instituições de IDE que vão 

dando corpo a novas formas de produção global “Made in world” (Mateus, 2008) 
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empíricos existentes, procura-se entender o porquê de alguns países terem mais sucesso 

do que outros na atração do IDE. 

 

1.1.2.2. PAÍSES DO TERCEIRO MUNDO 

De acordo com CHAPUIS, BROSSARD (1993,1997, p 13) a expressão Terceiro 

Mundo apareceu sob a pluma do demógrafo A. Sauvy, que escrevia em 1952 «o 

conjunto daqueles a que chamamos, em estilo das Nações Unidas, os países 

subdesenvolvidos, este Terceiro Mundo ignorado, explorado, desprezado, com o 

Terceiro Estado, também ele quer ser alguma coisa». 

O conceito nasceu muito antes, no pós-guerra, e concretizou-se desde 1949 

quando o Presidente Truman anuncia o seu plano de ajuda aos «países 

subdesenvolvidos». A expressão é retomada pela ONU que no mesmo ano, desenvolve 

um programa de assistência a estes mesmos Países. 

Nos anos 1960 o «jogo de palavras» de Alfredo Sauvy fez sucesso. Segundo Y. 

Lacoste, citado por CHAPUIS e BROSSARD, estabeleceu-se uma espécie de consenso 

para reconhecer a estes países um certo número de características comuns: insuficiência 

alimentar, analfabetismo, doenças de massa, mortalidade infantil, recursos 

negligenciados, mesmo até desperdiçados, forte proporção de agricultores com baixa 

produtividade, fraca proporção de citadinos, fraqueza incompleta, hipertrofia ou 

parasitismo do setor terciário, fraqueza do produto nacional por habitante, amplitude do 

desemprego e do produto nacional por habitante, amplitude de desemprego e do 

subemprego, trabalho infantil, situação de subordinação económica, desigualdades 

sociais muito violentas, estruturas tradicionais desarticuladas, amplitude de crescimento 

demográfico, (…) tomada de consciência da miséria».  

 Estes autores não só descrevem a evolução ao longo do tempo dos conceitos 

importantes de terceiro mundo, desenvolvimento, subdesenvolvimento como também 

buscaram um conjunto de elementos que servem para caracterizar estes mesmos países. 

CHESNAIS (1996, p 127) levanta a hipótese que as políticas públicas são as 

principais responsáveis pelas recentes desestabilizações da economia mundial. 

Apresenta num primeiro momento a viragem liberal que conduziu à introdução de novas 
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políticas económicas no fim dos anos 70. Depois argumenta que a mesma esteve na 

origem do aumento dos desequilíbrios internacionais e do processo de globalização 

financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

1.2. O INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO NO MUNDO  

1.2.1. O CRESCIMENTO DA ECONOMIA MUNDIAL  

O crescimento da economia Mundial18 segundo as previsões do Fundo 

Monetário Internacional (FMI), em 2011, a economia mundial deverá crescer 3,90%, 

em termos reais. As economias desenvolvidas deverão expandir apenas 1,60%, menos 

1,60 pontos percentuais comparativamente ao período homólogo de 2010. 

No mesmo sentido seguiram as economias emergentes e em desenvolvimento, 

que deverão ter desacelerado o seu ritmo económico em cerca de 1,10 pontos 

percentuais, ao passarem de 7,50% no fim de 2010, para 6,20% em igual período de 

2011. 

As economias da África Subsariana terão crescido em torno dos 5,10% em 2011. 

O comportamento positivo do barril do petróleo permitiu que as economias primárias 

deste bloco registassem níveis de crescimento em linha com a média das economias em 

desenvolvimento. 

A África do Sul, maior economia do continente africano, deverá ter crescido a 

um ritmo de 3,1% no ano em análise. 

A crise na Zona Euro marcou o comportamento da economia mundial em 2011. 

Mais especificamente, a sustentabilidade fiscal e os receios dos prejuízos no setor 

financeiro foram os fatores de maiores preocupações. A sustentabilidade fiscal tornou-

se numa preocupação a partir do momento em que o mercado passou a cobrar taxas de 

juro com prémios significativamente altos, pondo em risco a capacidade de reembolso 

dos governos europeus. 

Por outro lado, o acesso das instituições bancárias à liquidez deteriorou-se 

bastante levando a intervenções constantes por parte do Banco Central Europeu, no 

sentido não só de prover liquidez mas também de manter as taxas de juro em níveis 

sustentáveis. 

O cenário para 2012 não parece ser melhor. O FMI prevê um forte 

abrandamento da economia mundial, incluindo as economias emergentes e em 
                                                
18 Relatório e Contas, BNA, 2011 
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desenvolvimento. O desfecho da crise das finanças públicas na Zona Euro19 será um 

fator determinante para a evolução da economia mundial. Será importante que os 

governos de países como Grécia, Portugal e Espanha recuperem a confiança dos 

mercados financeiros, o que levará a uma estabilidade nas taxas de juro praticadas para 

os títulos públicos. Esta estabilidade melhorará a hipótese de estas economias reduzirem 

os seus défices orçamentais e promoverem o crescimento económico. 

O World Economic Outlook (FMI), projetou, para 2012, o crescimento da 

economia mundial na ordem dos 3,5%, portanto, inferior ao registado em 2011. As 

economias avançadas devem crescer 1,4% (1,6% em 2011), ao passo que o crescimento 

das economias emergentes e em desenvolvimento deverá situar-se nos 5,7% (6,2% em 

2011). 

Prevê-se, entretanto, um abrandamento do ritmo económico ao nível das 

principais economias mundiais, tais como a Zona Euro, que deverá experimentar uma 

contração em 2012 de 0,3% (1,4% em 2011), e a China, que crescerá 8,2% (9,2% em 

2011). 

Ao nível do continente africano, e concretamente a região Subsariana, a 

tendência será de um crescimento em 2012 superior ao de 2011. Com efeito, prevê-se 

um crescimento de 5,4% em 2012, superior aos 5,1% registados em 2011. 

“O FMI prevê um forte abrandamento da economia mundial, incluindo as 

economias emergentes e em desenvolvimento mas, na região Subsariana e para 2012, 

mantém-se a tendência de crescimento”. 

 

 

 

                                                
19 A crise da dívida pública europeia (maior parte das vezes referida como crise da Zona Euro) é uma crise financeira em curso que, 

para alguns países da zona euro, tornou difícil ou até mesmo impossível, o pagamento ou refinanciamento da sua dívida pública sem 

a ajuda de terceiros. 

A crise da dívida soberana europeia resultou de uma complexa combinação de fatores, tais como: a globalização dos mercados 

financeiros; facilidades nas condições de crédito no período 2002-2008 que encorajaram práticas com elevados riscos de crédito; a 

crise financeira global de 2007-2012; desequilíbrios no comércio internacional; o fim da bolha imobiliária; a recessão global de 

2008-2012; políticas orçamentais resultando em défices crónicos; as soluções usadas pelos países para resgatar a banca e 

investidores provados em dificuldades, transferindo para a dívida pública o passivo dessas entidades. 
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Quadro V - Evolução da Economia Mundial20 

 

(variação percentual, salvo indicação em contrário) 

2010  2011  2012  2013 

Crescimento do PIB Previsões 

Economia Mundial       5,30  3,90  3,50  4,10 

Economias Desenvolvidas     3,20  1,60  1,40  2,00 

EUA        3,00  1,70  2,10  2,40 

Zona Euro        1,90  1,40  -0,30  0,90 

Alemanha        3,60  3,10  0,60  1,50 

França        1,40  1,70  0,50  1,00 

Japão         4,40  -0,70  2,00  1,70 

Reino Unido        2,10  0,70  0,80  2,00 

Economias Emergentes e em Desenvolvimento   7,50  6,20  5,70  6,00 

Russia        4,30  4,30  4,00  3,90 

China         10,40  9,20  8,20  8,80 

Índia         10,60  7,20  6,90  7,30 

Brasil         7,50  2,70  3,00  4,10 

Ásia21         - 52 7, 00 4,50 5,40 6,20 

América Latina e Caraíbas      6,20  4,50  3,70  4,10 

Médio Oriente e Norte de África     4,90  3,50  4,20  3,70 

África Subsariana       5,30  5,10  5,40  5,30 

 

COMERCIO MUNDIAL 

Importação 

Economias Desenvolvidas      11,50  4,30  1,80  4,10 

Economias Emergentes e em Desenvolvimento   11,50  8,80  8,40  8,10 

Exportação 
                                                
20 Taxas de crescimento anualizadas 
21 Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietname 
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Economias Desenvolvidas      12,20  5,30  2,30  4,70 

Economias Emergentes e em Desenvolvimento   14,70  6,70  6,60  7,20 

PREÇO DAS COMMODITIES (USD) 

Petróleo        27,90  31,60  10,30  -4,10 

Não Petróliferas      26,30  17,70  -10,30 -2,10 

 

INDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR 

Economias Desenvolvidas      1,50  2,70  1,90  1,70 

Economias Emergentes e em desenvolvimento   6,10  7,10  6,20  5,60 

Fonte: FMI, World Economic Outlook abril 2012 
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1.2.2 FLUXOS DO IDE NO MUNDO 

A maioria dos artigos e publicações sobre o IDE são parte e ou analises das 

conclusões das conferências da UNCTAD, que desde a sua criação até a presente data 

realizou 13 conferências, a primeira de 13 de março de 1964 em Genebra e a penúltima 

a 25 de Abril de 2008 em Accra no Ghana e a última a 23 de abril de 2012 no Qatar 

201222.  

De acordo Jacques Morisset (2008)23, abordou  sobre o relacionamento de Longo 

Prazo e casualidade entre IDE e crescimento, este apresentou evidências de dez países 

africanos com realce da África Subsariana utilizando abordagens econométricas, 

nomeadamente para Angola, Camarões, Congo, Cote d´Ivoire, Gana, Quénia, Libéria, 

Senegal e África do Sul, as amostras correspondem aos anos de 1970 à 200724. 

Na análise sobre o tema “Tendências do Investimento Direto Estrangeiro na 

África Austral” com base na análise dos países da SADC, 1997-2003. Esta demostra 

que a África do Sul e Angola lideram a atração do IDE25.   

Chistiano Cechella (2008)26, não deixou de reportar sobre o “Crescimento das 

multinacionais dos países emergentes nos últimos anos. 

A trade invest Afric (2008), fez análise do crescimento das empresas de 2006 à 2007, 

fazendo uma comparação. Nesta análise apresentou as empresas multinacionais em 

crescentes investimentos em África.27  

Chistopher le coq (2010) afirmava que o “Egito é o segundo destinatário do IDE 

em África segundo o relatório da ONU”. O Egito é o segundo recetor de investimento 

direto estrangeiro entre as nações africanas em 2009 na sequência de Angola em 1º 

lugar. O Egito recebeu um total de US $ 7 bilhões em ingressos de IDE, por enquanto 

que Angola foi de US $ 13 bilhões, afirmou Astrit Sulstarova, um especialista da 

divisão de investimentos na conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

                                                
22 http://unctad.org/en/Pages/Meetings/UNCTAD-conferences.aspx 
23 Jacques Morisset é gerente de Programa de Serviço de investimento Estrangeiro Consultivo para a África da Internacional 

Finance Corporation e do Banco Mundial. A Revista Internacional de Economia e Finanças, fez esta abordagem. 
24 Disponível em «www.cesenet.org/ijef». 
25 Disponíveis em «http://www.saadc.net/edital/sadctoday/portview.asp?vol=4838» 
26 Disponível em «http://www.africa21digital.com/noticia.kmf?cod=98855918canal=405» 
27 Disponível em «http://www.tradeinvestafrica.com/news/878970.htm» de 29 de outubro de 2008. 
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Desenvolvimento (UNCTD). O investimento Direto estrangeiro para a África caiu 19%, 

de 72 bilhões para US $ 59 bilhões em 2009, devido a recessão económica global, de 

acordo com a “United Nations World Investment Report 2010: investir numa economia 

de baixo carbono”.  

O relatório da UNCTAD de 201128, aponta últimas tendências nos fluxos de 

políticas do investimento global, focando pontos importantes sobre IDE para a África 

que continua a cair, afirma também que os fluxos intrarregionais ainda não alcançaram 

seu potencial. 

De acordo com NEWSWIRES (2012), os países da América Latina atraíram um 

fluxo de investimento estrangeiro direto de US$ 216,4 bilhões em 2011, um 

crescimento de 34,6% sobre o anterior. O Brasil foi o que registou maior aumento no 

fluxo de entrada de investimentos, 35,3% que compensaram o declínio de 10% do IDE 

para a Argentina, segundo o relatório da (UNCTAD). Os EU continuaram sendo o 

destino, favoreceu as empresas que procuram expandir os seus negócios 

internacionalmente em 2011, mas a China reduziu significativamente essa distância. 

Este faz uma abordagem descritiva relativo aos EUA, China, Europa e Ásia. 

O Relatório de Investimento Mundial de 2011 da Conferência das Nações 

Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento revela que o IDE global aumentou 

modestamente em 201029. No entanto, os fluxos do IDE no fim do ano continuaram 

abaixo de suas médias pré-crise, e bem abaixo de seu auge, em 2007. De modo geral, o 

investimento continua atrás das recuperações da produção industrial e do comércio 

mundial, que já retomaram seus níveis pré-crise. O relatório prevê que a recuperação do 

IDE vai continuar em 2011, retornando assim à média pré-crise.  

De acordo com a nota anterior, a promoção e as facilidades para o investimento 

permaneceram sendo o elemento dominante em políticas de investimento nacional 

recentes. No entanto, o risco de protecionismo aumentou à medida que ações restritivas 

e procedimentos administrativos se repetiram nos últimos anos. O regime de 

investimento internacional tem crescido rapidamente, com três tratados de investimento 
                                                
28 «www.onu.org.br/unctad-lanca relatório-de-investimento-mundial2011» Acesso em: 03 de abril de 2012 
29 Disponível em «http://www.onu.org.br/unctad-lanca-relatorio-de-investimento-mundial2011/» 
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internacional assinados por semana, o que impõe desafios tanto para os países como 

para os negócios. 

O tema do Relatório de Investimento Mundial de 2011 é “Modos Não 

Equitativos da Produção e do Desenvolvimento Internacional”. O Relatório apresenta 

análises originais sobre como e porque os modos não equitativos (‘non-equity modes’, 

ou EMNs), como fabricações por encomenda ['contract manufacturer'], serviços 

terceirizados [services outsourcing], contratos agrícolas, franchising30 e licenciamento 

estão sendo cada vez mais usados por empresas transnacionais na gestão das suas 

cadeiras de valor global. A questão é que os modos não equitativos representam um 

“caminho do meio” significativo entre o IDE e o comércio que, entre outros fatores, 

moldam padrões de comércio internacional e trajetórias de desenvolvimento. 

Em 2010, por exemplo, atividades transfronteiriças relacionadas aos EMNs 

geraram mais de dois trilhões de dólares em vendas; empresas de EMNs empregaram de 

14 a 16 milhões de trabalhadores em países em desenvolvimento; e em algumas 

indústrias foram responsáveis por 70 a 80% das exportações mundiais. O Relatório 

examina os controladores por trás do aumento de EMNs, sua escala e escopo, seu 

impacto no desenvolvimento e as implicações políticas. 

Comunicados de imprensa sobre o Relatório de Investimento Mundial 2011 

também inclui análises das tendências de IDE em 2010 região por região31. Os títulos 

dos comunicados incluídos no Kit de imprensa são os seguintes.  

De acordo com o Relatório de Investimento Mundial 2011: 

a) Investimento Direto Estrangeiro cresceu 5% em 2010, embora ainda esteja 

37% abaixo do auge de 2007, diz relatório da UNCTAD; maior crescimento é esperado 

em 2011. 

                                                

30 O franchising é, por definição, um modelo ou sistema de desenvolvimento de negócios em parceria, através do qual uma empresa, 

com um formato de negócio já testado, concede a outra empresa o direito de utilizar a sua marca, explorar os seus produtos ou 

serviços, bem como o respetivo modelo de gestão, mediante uma contrapartida financeira. 

31 Disponível em «http://www.onu.org.br/unctad-lanca-relatorio-de-investimento-mundial2011/» de 26 julho de 2011. 
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b) Modos não-IDE de produção global estão cada vez mais moldando as cadeias 

de valor globais. 

c) Crise global de investimentos e agitação política pesam sobre a recuperação 

do IDE na Ásia Ocidental. 

d) Investimentos na América Latina e no Caribe são conduzidos pelo 

desenvolvimento de empresas asiáticas no setor de petróleo e gás, diz estudo. 

e) Investimento Direto Estrangeiro para a África continua a cair, afirma relatório 

de vistoria da UNCTAD; fluxos intrarregionais ainda não alcançaram seu potencial. 

f) Relações de investimento entre países em desenvolvimento e economias em 

transição estão ganhando impulso, diz relatório da UNCTAD; fluxos globais para o 

Sudeste da Europa diminuiu em 2010; para a Comunidade de Estados Independentes 

aumentou ligeiramente. 

g) Recordes de Investimento Direto Estrangeiro dentro e fora da Ásia em 

desenvolvimento. 

h) Investimento Direto Estrangeiro para os Estados Unidos foi retomado em 

2010, mas para Europa e Japão continuou a reduzir. 

i) Aumento recente dos limites de investimento e procedimentos de revisão 

aumentam o risco de protecionismo. 

Dow Jones Newswire (2011), refere que os países emergentes atraíram um fluxo 

de IDE recorde de US$ 755 bilhões em 2011. 

Os Estados Unidos continuaram sendo o destino favorito das empresas que 

buscaram expandir seus negócios internacionalmente em 2011, mas a China reduziu 

significativamente essa distância, segundo o Unctad. 

O relatório revela que as empresas investiram US$ 1,5 trilhão no exterior em 

2011, um aumento de 17% em comparação com o ano anterior, apesar da crescente 

incerteza econômica e da turbulência nos mercados financeiros globais. 

O Unctad prevê o ano de 2012 um aumento adicional no fluxo global de IDE 

para US$ 1,6 trilhão, embora tenha observado que a perspetiva estava sujeita a 

“significativos riscos e incertezas”, considerando a “dívida da crise nos países 
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desenvolvidos, as incertezas relacionadas ao futuro do euro e a crescente turbulência 

nos mercados financeiros”. 

Após três anos de declínios, o IDE para as economias desenvolvidas cresceu em 

ritmo forte em 2011, 18%, para US$ 753 bilhões. Contudo, o IDE para os Estados 

Unidos caiu 7,7%, para US$ 210,7 bilhões. Mesmo assim, esse total foi suficiente para 

manter os Estados Unidos como o país que mais recebe IDE no mundo – posição que 

ocupa há longa data. 

A China foi o segundo principal destino do IDE em 2011, atraindo US$ 124 

bilhões, um crescimento de 8,1% sobre o ano anterior. Somando os US$ 78,4 bilhões 

em investimentos que entraram em Hong Kong, o IDE da Grande China32 ficou apenas 

US$ 8 bilhões abaixo do total atraído pelos Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 O termo Grande China refere-se à junção da China continental com Hong Kong, Macau e Taiwan. O termo é usado 

principalmente em contextos econômicos devido à ambiguidade da palavra China quando se faz referência à China continental, área 

de jurisdição da República Popular da China (RPC), ou à junção da RPC com a República da China em Taiwan. É também o 

objetivo dos nacionalistas chineses criar um estado chinês unificado incluindo essas áreas. 
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1.2.3. O IDE NOS PAÍSES EM VIA DE DESENVOLVIMENTO 

1.2.3.1. O IDE NA EUROPA E ÁSIA 

A União Europeia atraiu US$ 414 bilhões em IDE, um aumento de 31,9% sobre 

2010. Mas isso pode não ser um sinal de vigor da economia da região. Uma boa parte 

desse volume – ao redor de US$ 61 bilhões – representa empréstimos entre companhias 

ou de empresas controladoras proporcionando suporte às suas subsidiárias porque elas 

não podem se financiar junto aos bancos europeus em dificuldade. 

Dentro da UE, os países tiveram desempenhos bastante diversos na atração de 

investimentos. O IDE para a Irlanda – um dos três países da zona do euro que dependem 

dos pacotes de resgate da UE e do Fundo Monetário Internacional – deu um salto de 

101,3%, para US$ 53 bilhões. Isso foi muito mais do que França e Alemanha, que 

atraíam um IDE de US$ 77,1 bilhões, um aumento de 49%. 

Por outro lado, a Grécia, outro país que recebeu socorro financeiro internacional, 

registrou um fluxo de saída de investimento estrangeiro direto de US$ 0,8 bilhão. Mas o 

país que registrou a maior saída de IDE foi a Holanda, que perdeu US$ 5,3 bilhões. 

A Ásia atraiu US$ 392,9 bilhões em IDE no ano passado, um aumento de 6,7% 

sobre 2010. A Índia atraiu um IDE de US$ 34 bilhões, um aumento de 37,9%. O 

investimento estrangeiro para a África caiu ligeiramente, embora o IDE para o Egito 

tenha despencado 92,2%, para US$ 0,5 bilhão. 

A Rússia atraiu US$ 50,8 bilhões em IDE, um aumento de 23,4% sobre 2010, 

enquanto a Turquia recebeu US$ 13,2 bilhões em investimento, um crescimento de 

45,1%. 

 

1.2.3.1.1. RELAÇÕES CAUSAIS ENTRE IDE E CRESCIMENTO 

Chowdhury e Mavrotas (2006) examinam a relação causal entre IDE e 

crescimento económico usando dados de séries temporais para o período 1969-2000 

para três países em desenvolvimento, ou seja, Chile, Malásia e Tailândia. Eles seguem o 

Toda e Yamamoto abordagem de teste de causalidade. Suas descobertas empíricas 

sugerem claramente que o PIB provoca IDE, no caso de Chile não vice-versa e, por 

enquanto que para tanto Malásia e Tailândia, há fortes evidências de uma causalidade 
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bidirecional entre as duas variáveis. Além disso, no Hansen e Rand (2006), a relação 

causal entre IDE e PIB é analisado numa amostra de 31 países em desenvolvimento, 

cobrindo o período 1970-2000. Suas conclusões sobre a direção da causalidade entre as 

duas variáveis parecem variar significativamente, dependendo da abordagem 

econométrica adotada e da amostra utilizada e além disso, olhando para séries temporais 

em 11 países, Zhang (2001) evidencia relação de forte Granger-causal33 entre IDE e 

crescimento do PIB. 

 

1.2.3.2. O IDE EM ÁFRICA 

A Revista MDGS in Africa: A challenge for chance, Economic Commission for 

Africa referiu-se sobre o relatório da conferência realizada em Addis Abeba, 16 de 

setembro de 2005 - Um novo relatório da ONU sugere que a ênfase excessiva em atrair 

IDE pode distorcer a política de desenvolvimento na África, e em alguns casos, o IDE 

pode realmente limitar a longo prazo potencial crescimento.  

O relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD) realça uma abordagem política mais equilibrada, como 

parte do pacote para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. 

"No passado, as empresas estrangeiras dirigiram um curso de desenvolvimento 

para a África em desacordo com as necessidades locais, hoje, atraindo-os muitas vezes 

é apresentado como caminho certo da região de renovação económica", diz o relatório 

de 2005 intitulado "Desenvolvimento Económico em África: Repensando o papel do 

Investimento Direto Estrangeiro34 ".  

  De acordo a nota anterior, apesar de esforços políticos importantes, incluindo a 

privatização, liberalização e desregulamentação, o continente Africano recebeu uma 

                                                
33 O teste de causalidade de Granger é um teste de hipótese estatística para determinar se uma série de tempo é útil na previsão de 

outra. Normalmente, regressões, correlações, mas Clive Granger ganhou o Prêmio Nobel de Economia, argumentou que há uma 

interpretação de um conjunto de testes como revelando algo sobre causalidade. 

A série temporal X é dito causar Granger-Y, se puder ser demonstrado, geralmente através de uma série de testes t e F-testes em 

valores desfasados de X (e com valores defasados de Y também incluído), que os referidos valores de X proporcionar informações 

estatisticamente significativa sobre os valores futuros de Y. 
34 Disponível em http: / / www.unctad.org/Templates/WebFlyer.asp?intItemID=3490&lang=1] 

 



38 
 

parcela muito pequena dos fluxos globais de investimentos. E a ideia de que a abertura 

às empresas estrangeiras vai transformar o clima do investimento da África não é 

confirmada pelo registo de ajuste dos últimos 20 anos.  

Esses programas de ajuste diz o relatório da UNCTAD, "pouco fizeram para 

alterar o padrão da região de mudança estrutural e integração positiva na economia 

global". Estes, mais do que falhas de governação, ter "constrangido e distorcido" os 

fluxos de IDE para a África. 

O relatório refere ainda que a ideia de que a África é um anfitrião relutante ao 

capital estrangeiro é um mito. O IDE tornou-se atrair a política industrial de escolha 

para muitos governos. 

Mas o relatório salienta, que as políticas para atrair mais IDE através de um 

novo impulso para a liberalização rápida e enxugamento do Estado não irá fazer o 

trabalho, é necessária uma reflexão. 

O relatório acima referido apresenta alguns elementos que visam atrair 

investimentos nomeadamente: 

• Que acordos comerciais regionais podem ajudar a expandir as exportações; 

•  Mercados de maior dimensão podem também atrair IDE, incluindo de outros 

países em desenvolvimento. 

•  Um novo olhar sobre a experiência do Leste Asiático, onde as políticas 

industriais, de IDE e as dinâmicas regionais foram, em diferentes graus, que faz 

parte de uma unidade de industrialização tardia também pode oferecer lições 

úteis. 

"Mas conseguir a coerência política de direita também se traduz em iniciativas 

bilaterais e regionais, que muitas vezes empurram além dos acordos multilaterais, e na 

promessa de trazer mais tênue ao IDE" 

 

1.2.3.2. 1. RELAÇÕES CAUSAIS ENTRE IDE E CRESCIMENTO 

A relação entre IDE e o crescimento económico, por dez países da África 

Subsaariana africanos, nomeadamente Angola, Camarões, Congo, Cote d'Ivoire, Gana, 

Quénia, Libéria, Nigéria, Senegal e África do Sul. Para este fim, empregaram dois 
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métodos introduzidos em Economia Aplicada: a Pesaran et al. (2001) a abordagem de 

cointegração e o Toda e Yamamoto procedimento causalidade (1995). O Pesaran et al. 

(2001) abordagem tem pelo menos duas vantagens principais sobre as abordagens 

tradicionais (Engle e Granger, Johansen) usado por uma vasta gama de estudos. A 

primeira vantagem é que ela é aplicável independentemente do facto de os regressores 

subjacentes são puramente estacionário, puramente integrados ou mutuamente 

cointegradas. A segunda vantagem é que tem propriedades superiores de estatísticos em 

pequenas amostras. O teste de limites é relativamente mais eficiente em dados e 

amostras de pequenas dimensões como é o caso na maior parte de estudos empíricos 

sobre países africanos. Além disso, Toda e Yamamoto (1995) propõem um interessante, 

mas simples procedimento que exige a estimativa de um vetor auto regressivo 

aumentada (VAR)35, garante a distribuição assintótica da estatística de Wald, uma vez 

que o procedimento de teste é robusto para a integração e propriedades de cointegração 

do processo.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
35 Risco de Mercado é um tipo de risco financeiro associado a perdas monetárias em decorrência da variação nos preços, taxas de 

juros e taxas de câmbio. Existem várias ferramentas e técnicas associadas ao estudo destas perdas financeiras, tais como Back Test, 

Stress Test, Expected Shortfall e o Value At Risk. Value at Risk ( VaR) é um método para avaliar o risco em operações financeiras. 

O VaR resume o risco de um instrumento financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos em um número, um montante 

financeiro, que representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo (Ex.: 1 dia). Como o universo de incertezas é 

ilimitado, a técnica do VaR é constantemente associada a um nível de confiança desta informação (Ex.: 95% de confiança). 
36 Os dados são provenientes da UNCTAD (2008), o Banco Africano de Desenvolvimento (2008) e os Indicadores do 

Desenvolvimento Mundial 2008 do Banco Mundial (2008), e vão desde 1970 a 2007. 
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1.1.3. RISCO PAÍS OU SOBERANO 

Risco-país ou risco-soberano são termos correntemente empregues pela 

imprensa e pelos agentes económicos para se referir ao sentimento ou humor do 

mercado, à imagem de um país e ao grau de confiança dos investidores em um 

determinado País. Para aferição deste risco relacionado a um País, existem dois 

“ termómetros ou escalas” que o mercado costuma utilizar. As primeiras são as 

pontuações (AAA, AA, BBB, etc), divulgadas pelas agências de ratings internacionais 

(Standard & Poor’s, Fitch Rating e Moody’s). A segunda, calculada pelo JP Morgan 

Chase, expressa na forma de pontos base ou basis points, conhecida no mercado pelas 

siglas EMBI, EMBI+ e EMBI Global. 

Países Emergentes ou Emerging Countries: são países em processo de 

desenvolvimento econômico. Apresentam algumas características comuns, tais como: 

(1) baixa rendimento per capita; (2) países em processo de abertura económica e/ou 

programas de reformas económicas estruturais em andamento; (3) países em processo 

de implantação ou consolidação de um mercado de capitais eficiente e transparente; (4) 

inflação em patamares elevados; (5) dívida externa elevada em relação ao PIB; (6) 

dívida total elevada em relação a receita fiscal; (7) países com um histórico de 

inadimplência ou moratória com os compromissos externos. Atualmente, dentre outros 

são enquadrados na categoria de economias ou países emergentes: África do Sul, 

Argentina, Brasil, Bulgária, Chile, China, Colômbia, Coreia do Sul, Egito, Equador, 

Filipinas, Hungria, Índia, Malásia, Marrocos, Marrocos, México, Nigéria, Panamá, 

Peru, Polónia, Venezuela, Uruguai, Turquia, Rússia, Tailândia, Tunísia, Ucrânia, etc. 

A título de curiosidade apenas, no século XIX, quando os Estados Unidos da 

América ainda eram considerados um país emergente, alguns estados como Pensilvânia, 

Mississipi, Michigan, entre outros, deixaram de honrar também os seus compromissos, 

como muitos países emergentes da América Latina e outros. 

Emerging Market Bonds & Equities: mercados internacionais onde se negociam 

títulos de dívidas (Emerging Market Bonds e ações (Emerging Market Equities) de 

emissão dos países emergentes ou de empresas estabelecidas em seus domínios.  



41 
 

Mercados que têm sido, para os detentores de recursos, opções de investimentos 

interessantes ao longo dos séculos, especialmente a partir do século XIX. Os 

investimentos em papéis de países emergentes têm atraído a atenção e a cobiça dos 

investidores do mundo todo pela alta rentabilidade que eles têm proporcionado, apesar 

das características de elevada volatilidade dos preços, longo prazos (reestruturação de 

dívidas não pagas) e dos risco de solvência duvidosa. Assim os conceitos de EMBI, 

EMBI+ e EMBI Global estão relacionados com este mercado. 

Segundo ERIA (2012), o risco-país é um conceito composto que diz respeito não 

só ao risco político37, mas também ao risco financeiro. Por um lado, o risco político é o 

risco de que os retornos dos investimentos possam sofrer como resultado da baixa 

qualidade institucional e de instabilidade política. Os altos custos irrecuperáveis de IDE 

de desencorajar as empresas à investirem (Helpman et al., 2004). Os custos incluem o 

de aquisição de informação de modo a superar a falta de conhecimento da EMN e 

familiaridade com o país. Sem instituições sólidas haveria incertezas substanciais nas 

trocas económicas. Num ambiente institucional extremamente pobre e, portanto, sob 

risco político muito elevado, as multinacionais podem suspeitar que governo do país 

anfitrião pode apropriar-se de parte dos rendimentos do IDE ou até mesmo implementar 

a nacionalização forçada. Instituições ineficientes e de alto risco político pode também 

afetar adversamente os custos operacionais. "Burocracia" excessiva ou morosidade 

obtenção de licenças pode aumentar significativamente os custos de produção das 

empresas estrangeiras. Comuns são as formas de corrupção, tais como pedidos de 

pagamentos especiais e subornos relacionados com importação e de exportação, 

controlo de câmbio, avaliações fiscais, ou a proteção policial pode torná-lo difícil de 

conduzir os negócios estrangeiros de forma eficaz. 

Por outro lado, o risco financeiro refere-se ao risco de que um país revela não ser 

capaz de pagar seus passivos externos. Sem dúvida, os países com elevado risco 

                                                
37 O risco político  (Political risk) se refere à possibilidade de que o governo do país em questão, exercendo seu poder soberano, 

tome medidas adversas aos investimentos realizados. Alterações em regulamentação e tributação são a forma mais comum e 

cotidiana de um governo local afetar negócios estrangeiros no país. Mas o conceito também inclui riscos mais esporádicos e muito 

mais significativos como os riscos de desapropriação ou nacionalização de ativos, de calotes em contratos de fornecimento de 

productos ou serviços, de desordem pública por inépcia governamental e até de golpe de Estado, terrorismo ou guerra civil. 
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financeiro têm maior probabilidade de enfrentar uma crise financeira abrupta. Ao 

contrário dos empréstimos bancários de curto prazo e da carteira de investimento, o IDE 

não podem ser facilmente retirados quando a situação financeira do país hospedeiro se 

deteriora. Portanto, as empresas estrangeiras podem ser muito sensíveis ao risco 

financeiro do país anfitrião.38 Por exemplo, como o montante da dívida externa aumenta 

em relação ao PIB do país mutuário, a capacidade do país de pagar sua dívida irá 

diminuir e o risco financeiro do país vai aumentar. As multinacionais podem, portanto, 

encontrar nos países com muita dívida externa pode levar a menor atração para o 

investimento. 

Também a dívida externa de um país e seu risco financeiro tende a aumentar 

gradualmente, se o país vive um grande deficit em conta corrente crónico há muitos 

anos. O deficit crónico do governo no equilíbrio orçamental pode também conduzir a 

um aumento da sua dívida externa e, portanto, do risco financeiro. A instabilidade 

cambial do país de acolhimento também pode determinar o IDE, uma vez que aumenta 

a incerteza nos planos financeiros das empresas multinacionais. Um elevado taxa de 

inflação no país de acolhimento também podem impedir o investimento estrangeiro 

como o local real valor da moeda do capital já investido, e os retornos futuros, pode 

tornar-se menor devido a inflação alta. 

A evidência empírica continua mista, no entanto. Por um lado, em vários artigos 

encontramos que o risco-país tem um efeito significativo sobre IDE39 para dentro, por 

exemplo, com uma amostra de 22 países em desenvolvimento, Gastanaga et al. (1998) 

defende que a corrupção e menor níveis de risco de nacionalização e aplicação do 

melhor contrato estão associados a maiores fluxos de IDE. Wei (2000) também 

considera que a corrupção impede de forma significativa os fluxos de IDE. 

Kolstad e Tondel (2002) constataram que os fluxos de IDE são afetados por 

tensões étnicas, conflitos internos, burocracia, estabilidade externa, a lei e a ordem, e os 

militares estarem envolvidos na política. Para uma amostra de 83 países em 

desenvolvimento, Busse e Hefeker (2007) acham que a estabilidade do governo, os 
                                                
38 Obviamente, que tipo de investimento, ou seja, o IDE, investimento de carteira, ou empréstimos bancários, é mais sensível ao 

risco financeiro. 
39 Ver Blonigen (2005) para um levantamento completo. 
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conflitos interno e externo, corrupção, tensões étnicas, lei e ordem, democrática 

responsabilidade do governo, e qualidade da burocracia são altamente significativos 

determinantes dos fluxos de IDE. Ali et al. (2010) também defende que as instituições 

são um robusto preditor de IDE e que a propriedade dos direitos de segurança é o aspeto 

mais importante das instituições na determinação dos fluxos de IDE. Por outro lado, 

existem alguns papéis encontrando um efeito insignificante do risco-país no IDE. 

Contrariamente as ideias dos autores acima citados, Wheeler e Mody (1992) em sua 

análise de dados ao nível da firma norte-americanos não encontrou nenhum resultado 

significativo para a corrupção no país de acolhimento. Além disso, Noorbaksh et al. 

(2001) e Asiedu (2002) concluem que o risco político não tem qualquer impacto 

significativo sobre o IDE. 

Para o risco político, podemos examinar as influências da estabilidade do 

governo, condições socioeconómicas, perfil de investimento, conflitos internos, 

conflitos, corrupção, militar na política, as tensões religiosas, a lei e a ordem, as tensões 

étnicas, responsabilidade democrática, e a burocracia quality.40 

  Para o risco financeiro, a dívida externa como em percentagem do PIB, serviço 

da dívida externa como percentagem das exportações de bens e serviços, conta corrente 

como percentagem das exportações de bens e serviços, líquido liquidez internacional em 

termos de meses de importações, a taxa de inflação, o orçamento equilibrar em 

percentagem do PIB, e a conta corrente como percentagem do PIB será considerado.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                
40 Um número destes componentes de risco políticas também estão intimamente associados com a qualidade do instituições políticas 

e, portanto, risco político e institucional de qualidade têm sido tratados alternadamente por um número de autores (por exemplo, 

Busse e Hefeker, 2007;. Ali et al, 2010). 
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1.1.4. IMPORTÂNCIA DO IDE 

O IDE nos países em desenvolvimento tem aumentado significativamente nos 

últimos 25 anos. No entanto, os esforços dos países da África Subsaariana para atrair 

IDE para o crescimento e desenvolvimento destes estão longe de ser adequada. Desde 

1970 que as entradas de IDE em países da África Subsaariana aumentaram 

modestamente. Fluxos de IDE para estes países caíram de 11 por cento em 1976-1980 

para 9 por cento em 1985, 5 por cento em 1991-1995 e para menos de 4 por cento em 

1996-2000 (Abdulahi, 2007).  

Como a maioria dos países da África Subsaariana estão a recuperar a partir de 

uma longa estagnação após a implementação dos programas de reformas 

macroeconómicas, são os fluxos de IDE efetivamente importantes para acelerar as taxas 

de crescimento, para ser capaz de mover a maioria do seu povo para sair da pobreza. 

A expansão do IDE sinaliza crescente globalização e uma maior disposição em 

realizar grandes projetos no exterior, o que pode levar mais comércio e maior 

capacidade produtiva ao redor do mundo. No contexto do atual cenário sombrio dos 

mercados financeiros globais, a volta do apetite por investimentos pode ser um sinal 

positivo raro41.  

“O crescimento do Produto Interno Bruto [PIB] continua positivo e, embora 

seja menor do que se esperava, as empresas ainda têm dinheiro no bolso e precisam 

investi-lo de alguma forma. No entanto, ao mesmo tempo existe uma incerteza devido à 

fragilidade da economia global”, disse Astrit Sulstarova, economista da Unctad. 

O órgão da ONU está cautelosamente otimista quanto a 2012. “Baseada nas 

atuais perspetivas de fatores subjacentes, tais como crescimento do PIB e dinheiro em 

caixa de corporações transnacionais, a Unctad estima que as entradas de IDE terão uma 

alta moderada em 2012, para cerca de US$ 1,6 trilhão.”  

O papel do IDE no processo de crescimento dos países industriais e em 

desenvolvimento tem sido por muito tempo tema de intenso debate. A relação tem sido 

estudada explicando quatro canais principais: determinantes do crescimento, 

                                                
41 Disponível em «Em www.unctad.org». 
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determinantes do IDE, papel de empresas multinacionais nos países de acolhimento, e o 

sentido da causalidade entre as duas variáveis. A relação entre o crescimento do IDE e 

económico é uma das mais espinhosas áreas de debate. Há um amplo espectro de 

opiniões sobre o IDE de quem a vê de forma acrítica como contribuir para o 

crescimento económico em todas as circunstâncias para aqueles que, em grande parte do 

movimento antiglobalização, que concluem que o IDE é perniciosa para o 

desenvolvimento nacional. O IDE tem muitos efeitos, que variam significativamente 

pelo setor em que o IDE é feito e pelo tipo de país de acolhimento. 

No nível da empresa, vários estudos forneceram evidências de spillover 

tecnológico e produtividade da planta melhorada. 

No nível macro, os fluxos de IDE nos países em desenvolvimento tendem a 

multiplicação de outros investimentos e estão associados com um aumento global do 

investimento total. A maioria dos estudos descobriu que os fluxos de IDE conduziu a 

uma maior PIB per capita, aumentar a taxa de crescimento económico e maior 

crescimento da produtividade. Como observado por De Mello (1997), dois canais têm 

sido avançada para explicar o impacto positivo do IDE sobre o crescimento.  

i. Primeiro, através da acumulação de capital no país recetor, o IDE deve 

ser potenciador de crescimento, incentivando a incorporação de novos 

insumos e tecnologias estrangeiras na função de produção da economia 

destinatário.  

ii. Em segundo lugar, através de transferência de tecnologia, IDE deve 

aumentar o estoque de conhecimento existente na economia recetora, 

através da formação e do trabalho aquisição habilidade (Borensztein et 

al, 1998;. Mastromarco e Ghosh, 2009), por um lado e através do 

introdução de práticas alternativas de gestão e arranjos organizacionais, 

por outro.  

Essencialmente, a medida em que o IDE é potenciador de crescimento depende 

das condições económicas e tecnológicas do país hospedeiro. Por exemplo, Borensztein 

et al. (1998) sugerem que existe um forte efeito de complementaridade entre IDE e 

capital humano, isto é, a contribuição do IDE para o crescimento económico é reforçada 
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por sua interação com o nível de capital humano no país de acolhimento. Além disso, a 

magnitude da ligação IDE e crescimento depende do grau de complementaridade e 

substituição entre IDE e investimento doméstico (De Mello, 1999), e depende de 

questões institucionais, como o regime da economia destinatário comércio, a legislação, 

a estabilidade política, taxa de urbanização (Hsiao e Shen, 2003), etc. 

No entanto, estudos na linha de Carcovic e Levine (2003) não dão suporte à 

visão de que o IDE promove crescimento. Além disso, Hanson (2001) encontrou 

evidências fracas que o IDE gera externalidades positivas para alguns países. 

Recentemente, discussões abrangentes ao nível da empresa foram fornecidas pela Gorg 

e Greenaway (2004). 
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CAPITÚLO II - ANÁLISE DE INVESTIMENTOS DO PONTO DE 

VISTA DAS MULTINACIONAIS EM ÁFRICA: O 

CASO DE ANGOLA 

 

2.1. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE ANGOLA 

2.1.1. PRINCIPAIS INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO 

  

Em África, uma das economias que tem estado a crescer bastante é a Angolana, 

principalmente devido o clima de paz que se vive desde 2002, período este que marca o 

fim da guerra civil e início do bom desempenho do setor petrolífero, que mais contribui 

para as receitas do Estado, só para termos uma ideia, em 2008 contribuiu com 57,9% 

para o PIB e representou em 2010, 45,9% do produto interno bruto, 80% das receitas 

estatais e mais 98% das exportações. 

Angola é, atualmente, uma das economias mundiais em maior e mais rápido 

crescimento, sendo a sua evolução recente marcada por um forte aumento do PIB, por 

uma quebra acentuada da inflação e das taxas de juro, pelo aumento das reservas 

externas e por um crescimento acentuado das exportações. Esta evolução positiva da 

economia angolana deve-se a vários fatores. Por um lado, o fim do conflito interno veio 

permitir a reorientação de importantes recursos humanos e financeiros para a 

reconstrução do país, ao mesmo tempo que criou um novo ambiente de confiança, que 

se começa a traduzir num aumento significativo do investimento. Por outro lado, tem a 

ver com o aumento das receitas petrolíferas. O petróleo continua a dominar a economia 

angolana, representando cerca de 92% das exportações, não obstante as exportações de 

outros produtos, designadamente os diamantes, terem registado aumentos significativos. 

Em 2005, contribuiu para 49% do PIB. Apesar do crescente volume de 

investimento em áreas não petrolíferas, o peso relativo da produção de petróleo na 

economia angolana faz com esta seja pouco diversificada, mesmo quando comparada 

com outras economias africanas. Por fim, é o resultado da adoção, a partir de 2000, de 

um conjunto de medidas de política económica – reunidas no Plano de Estabilização 
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Económica –, das quais se salientam a liberalização das taxas de juro e de câmbio, a 

harmonização de políticas monetárias e fiscais, a estabilização cambial e o maior 

controlo orçamental. Estas reformas foram complementadas com alterações da 

legislação sobre o investimento e legislação comercial, que vieram melhorar o ambiente 

de negócios, como é o caso da Lei das Sociedades Comerciais; da Lei sobre os 

Contratos de Distribuição, Agência e Franchising; da Lei sobre os Contratos de Conta 

em Participação, Consórcios e Agrupamentos de Empresas; da Lei do Investimento 

Privado; da Lei de Delimitação de Setores de Atividade Económica; da Lei do Fomento 

do Empresariado Angolano; da Lei da Arbitragem Voluntária; da Lei sobre os 

Incentivos Fiscais e Aduaneiros ao Investimento Privado; ou ainda da Lei Geral da 

Atividade Seguradora. 

Apesar das melhorias macroeconómicas referidas, estas não tiveram ainda 

impacto relevante na melhoria efetiva das condições de vida da população, mantendo-se 

disparidades significativas na distribuição da riqueza, não obstante os elevados níveis de 

crescimento. 

Em 2002, com o fim da guerra civil, os níveis de crescimento do Produto Interno 

Bruto subiram de 3,1% para 14,4%. Embora se tenha registado uma quebra significativa 

nesta tendência em 2003, resultado do declínio da produção dos campos petrolíferos 

mais antigos, a descoberta e exploração de novos campos elevou novamente, a partir de 

2004, as taxas de crescimento do PIB para níveis de 11,7% em 2004 e 15,5% em 2005, 

esperava-se que em 2006 se registe um crescimento de 15,5%42. Segundo o governo, o 

rendimento per capita rondava aos dois mil dólares, colocando Angola no grupo de 

países de rendimento médio e representando um aumento de cerca de 57% em relação a 

200443. 

                                                
42 Dados do Ministério das Finanças de Angola e do Banco Português de Investimentos. Durante o primeiro semestre as previsões 

apontavam para uma taxa de crescimento de 27,9%, tendo sido posteriormente revista no orçamento geral do Estado retificativo de 

2006. 
43 In Estudos Económicos e Financeiros – Angola, BPI, agosto de 2006. 
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Esperava-se que a produção de petróleo atingisse os 2 milhões de barris por dia 

em 2008, face aos 1,3 milhões produzidos em 200644, o que influenciará 

significativamente o PIB, dada a dependência da economia angolana deste setor. 

 

Gráfico I – Produção Petrolífera de Angola 

 
Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados do FMI, EIA 

  

A atividade das grandes petrolíferas internacionais é regulada pelos Production-

sharing Agreements45 estabelecidos com a Sonangol46. O grupo norte-americano 

Chevron-Texaco detém 61% da produção e o grupo francês Total 27%. À Sonangol 

correspondem 35% das vendas do petróleo, percentagem significativa, se tivermos em 

conta que, segundo as projeções do FMI, a produção poderá registar, em 2010, uma 

cifra 90% acima da registada em 2005. A empresa anunciou para 2006 a realização de 

                                                
44 Dados de março de 2006, Sonangol. 
45 Acordos de partilha, são tipos de contratos assinados entre um governo e uma empresa ou grupo de empresa de extração sobre o 

quanto do recurso, nesta caso, o petróleo extraído do país, cada um receberá face aos acordos previamente definidos.  
46 A Sonangol – criada em 1976 com a nacionalização da Angol – transformou-se na maior empresa pública angolana. Com um 

volume de negócios de 7,376 mil milhões, de dólares em 2005 (cerca de 6,5 mil milhões de euros), a Sonangol possui uma 

infinidade de participadas, divididas entre o petróleo – 13 subsidiárias para a indústria petrolífera e cinco para a distribuição – e as 

atividades complementares: banca, seguros, construção civil, aviação, transitários, comércio a retalho (como assistência à produção 

agropecuária) e telecomunicações. 
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investimentos na ordem dos 2,1 mil milhões de dólares nas áreas da pesquisa, 

exploração e produção de crude no país e afirmou existirem reservas de hidrocarbonetos 

avaliadas em 12,5 mil milhões de barris, o que corresponde a mais de 25 anos de 

exploração. Recentemente, a Sonangol e a Cabinda Gulf Oil Company Limited 

(CABGOC) anunciaram uma nova descoberta de petróleo nas águas profundas do Bloco 

14, do qual a Sonangol EP é concessionária. Em 2006, Angola ultrapassou já a Arábia 

Saudita como primeiro fornecedor de petróleo à China. 

O setor diamantífero é a segunda maior fonte de receitas do Orçamento Geral do 

Estado, sendo Angola o 5 maior produtor de diamantes em bruto. Tal como no setor 

petrolífero, a sua exploração envolve uma empresa estatal – ENDIAMA47 – e grandes 

empresas mineiras internacionais. A ENDIAMA espera atingir uma produção anual de 

diamantes de 12 milhões de quilates no final de 2006, podendo subir para 19 milhões 

em 2009 (comparativamente aos 7 milhões registados em 2005). Os principais 

investimentos neste setor situam-se na mina de Catoca (Província da Lunda Norte), 

explorada pelo consórcio entre a ENDIAMA, a Alrosa (diamantífera russa), a 

Odebrecht (brasileira) e o empresário israelita Lev Leviev (LLD). 

Até há pouco tempo, o setor diamantífero consistia exclusivamente na 

exploração mineira e venda de diamantes em bruto, controlada sobretudo pela 

Sociedade de Comercialização de Diamantes de Angola (SODIAM), detida em 99% 

pela ENDIAMA. Em novembro de 2005, foi inaugurada a primeira empresa de 

lapidação de diamantes – a Angola Polishing Diamonds –, um investimento conjunto da 

SODIAM e da LLD, diamantífera israelita. A UNITA anunciou também que irá retomar 

a exploração de diamantes na Lunda Sul e Lunda Norte, através da empresa Sociedade 

Geral de Minas (SGM), que inicia a sua atividade com um capital social de 5 milhões de 

dólares. 

Em 2005, a indústria diamantífera gerou mais de mil milhões de dólares de 

comercialização e 150 milhões de receitas fiscais para o Estado, correspondendo a uma 

                                                
47 A Endiama, surgida em 1981, controla o setor da extração dos diamantes. Segundo estimativas não oficiais, atingiu nos últimos 

dois anos um volume de negócios acima dos 760 milhões de dólares – o que representa cerca de 90% da produção total angolana do 

setor (o garimpo não contabilizado afetará seguramente esta percentagem). 
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receita bruta de exploração na ordem dos 800 milhões de dólares. Isto representa um 

crescimento considerável face aos anos anteriores, conforme se verifica no quadro em 

seguida apresentado. Atualmente, este setor utiliza apenas cerca de 40% da capacidade 

produtiva, o que indicia as possibilidades futuras de crescimento. 

 

Quadro VI - Produção diamantífera no setor formal (por mina) 

(Quilates ou outro indicado) 

      2004 Estimativas 

 2001 2002 2003 Quilates USD mlm 

Catoca 2.625.264 2.890.798 3.160.409 3.600.000 222 

SDM 419.045 383.756 612.691 600.000 102 

Chitolo 233.930 276.781 332.134 300.000 66 

Lucapa 69.306 76.410 69.159 n.d n.d 

Calonda 199.097 182.355 276.290 300.000 60 

Mufuto Norte 244.055 314.263 254.751 3000.000 n.d 

Luarica - - 66.558 n.d n.d 

Yetwene - - - n.d n.d 

Luo/Chimbongo - - - n.d n.d 

Total 3.790.697 4.124.363 4.771.992 5.300.000 599 

 Fonte: The economist Intelligence Unit (EIU), in Estudos Económicos e Financeiros – Angola, Banco BPI, março 2006 

 

Entre 2005 e 2007 a taxa média de crescimento económico situou-se em cerca de 

20% ao ano, o que colocou Angola no topo dos países com maior crescimento a nível 

mundial. De acordo com as últimas estimativas da Economist Intelligence Unit (EIU), a 

economia angolana registou uma forte desaceleração em 2008 (ainda que a taxa de 

crescimento tenha sido uma das mais elevadas à escala mundial – 13,7%48), devido ao 

menor crescimento do setor petrolífero, tendo os efeitos da crise económica e financeira 

mundial feito sentir-se escassamente nesse ano. De facto, a estrutura angolana revelou-

se relativamente imune face a alguns dos principais canais de transmissão da crise - 

                                                
48 O PIB mundial cresceu 1,4% em 2008, enquanto a África Subsaariana registou um aumento de 7%. 
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exposição do sistema financeiro, colapso dos fluxos de financiamento externo e redução 

abrupta do comércio internacional. 

As estimativas das organizações internacionais relativamente a 2009 são 

claramente menos positivas, apontando a EIU para um acentuado abrandamento do 

ritmo de atividade económica (0,9%49), provocado por uma redução dos preços e da 

produção petrolífera, na sequência dos compromissos assumidos no âmbito da OPEP50, 

bem como pela retração do investimento público e do consumo. Em 2010 verificou-se 

uma retoma da atividade económica da ordem de 3,4%, induzida por um melhor 

desempenho do setor petrolífero, continuando a registar-se uma contenção do 

investimento público e um fraco dinamismo nos setores da construção e dos serviços. 

Apesar de em 2010 e pelo segundo ano consecutivo, se ter verificado uma 

quebra na produção de petróleo angolano (devido à necessidade de efetuar 

procedimentos de manutenção em vários blocos, com efeitos até meados de 2011), o 

respetivo impacto foi largamente compensado pela subida dos preços internacionais e 

por um maior dinamismo dos setores não energéticos, particularmente a construção, 

serviços e agricultura. Verificou-se, assim, um aumento considerável das exportações 

petrolíferas (cerca de 24% face a 2009) e uma maior arrecadação de receitas por parte 

do Estado. 

Segundo a EIU, o ritmo de crescimento económico deverá intensificar-se para 

valores em torno dos 6,1% e 9,9% em 2011 e 2012, respetivamente51, fruto sobretudo do 

desempenho do setor petrolífero e também da expansão do setor agrícola, da indústria 

transformadora e da construção, bem como do relançamento do investimento público 

estruturante e na dinamização do investimento privado. 

De salientar que, ao contrário de 2011, em que o aumento do preço do petróleo 

deverá colmatar parcialmente o impacto da quebra da produção, em 2012 tenderá a ser a 

quantidade explorada a contrariar os menores rendimentos petrolíferos devido ao 

                                                
49 Nesse ano, o crescimento do PIB mundial não foi além de 0,7%. 
50 A OPEP, de que Angola é membro desde 2007, limitou a produção a 1,8 milhões de barris/dia para ajustar a oferta à quebra da 

procura (quando em 2008 se tinha verificado um valor médio de 1,9 milhões). 
51 O fundo monetário Internacional (FMI), no seu relatório semestral publicado recentemente, antecipa um crescimento de 3,7% 

para 2011 e uma aceleração para 10,8% em 2012.  
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possível deslize dos preços internacionais por via de um eventual arrefecimento das 

economias desenvolvidas. 

A inflação apresentou um comportamento desfavorável nos últimos anos, tendo 

atingido 14,5% em 2010, impulsionada pelo aumento dos preços dos combustíveis (em 

consequência de uma redução dos subsídios), pelos estrangulamentos no fornecimento 

de bens causados pelos atrasos ao nível das importações (cerca de 90% dos bens de 

consumo são importados) e pela depreciação da moeda face às divisas dos principais 

países fornecedores. Para o corrente ano prevê-se uma ligeira melhoria da cadência 

inflacionária, beneficiando de um cenário de estabilidade cambial, mas a partir de 2012 

a inflação deverá apresentar uma dinâmica de crescimento mais moderada, em virtude 

de medidas de política cambial e de política monetária, no sentido de maior contenção 

do crédito. 

No setor externo, e num contexto de preços elevados do petróleo e de aumento 

da produção, Angola beneficiou de consideráveis excedentes da balança corrente ao 

longo dos últimos anos mas, em 2009, devido à acentuada diminuição das exportações, 

a balança corrente apresentou um défice correspondente a 10% do PIB, tendo-se 

registado uma melhoria muito significativa em 2010, voltando a valores positivos (8,6% 

do PIB), a que não foi alheia a redução das importações de bens e serviços. Este 

resultado permitiu o regresso das reservas cambiais a níveis confortáveis, voltando a 

ultrapassar o valor da dívida externa no final de 2010. A previsível melhoria dos termos 

de troca ao longo de 2011 deverá conduzir a um excedente da balança corrente superior 

a 7,7 mil milhões de dólares norte-americanos (USD), correspondente a 7,8% do PIB. 

À semelhança do verificado no âmbito das contas externas, também na esfera 

das contas públicas se observou que o impacto do choque externo foi pronunciado, 

levando ao apuramento de um défice orçamental em 2009 equivalente a 8,6% do PIB. 

Assistiu-se a uma queda das receitas petrolíferas para menos de metade, em 

percentagem do PIB (19,5%), face ao valor registado em 2008 (41,2% do PIB), 

enquanto as receitas não-petrolíferas, que tradicionalmente representam apenas cerca de 

um quinto das receitas totais, registaram um bom desempenho.  
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No último ano voltou a verificar-se um excedente orçamental, da ordem de 7,3% 

do PIB, provocado pelo aumento das receitas petrolíferas e pelo esforço de consolidação 

levado a cabo pelas autoridades angolanas, que se traduziu na contenção das despesas52, 

sobretudo de investimento. Foi, assim, possível libertar recursos para sustentar uma 

redução substancial de atrasados. Para 2011 previa-se uma evolução positiva das 

receitas petrolíferas, que irá contribuir para uma melhoria do saldo orçamental (7,9% do 

PIB). 

O alívio das necessidades de financiamento do Estado em 2010 refletiu-se numa 

evolução mais moderada dos agregados monetários, permitindo, em contrapartida, que o 

crédito à economia continuasse a aumentar (agora a um ritmo mais sustentável). Este é, 

aliás, um dos fatores que favorecem a intensificação do crescimento económico prevista 

para o corrente ano. 

 

Quadro VII - Principais Indicadores Macroeconómicos em Angola 

 Unidade Valores efetivos Estimativas Previsões 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

População Milhões 18,0 18,6 19,1 19,6 20,2 20,7 

PIB a preços de mercado 109 USD 84,2 75,5 82,5 99,8 124,2 146,9 

PIB a preços de mercado 109 AOA 6.316 5.989 7.580 9.58

1 

12.08

7 

14.578 

PIB per capita USD 4.670 4.070 4.320 5.09

0 

6.160 7.090 

Crescimento real do PIB % 13,7 0,9 3,4 6,1 9,9 7,1 

Consumo Privado Var. % 12,2 9,4 6,4 7,8 6,9 6,0 

Consumo Público Var. % 17,0 12,9 9,5 16,9 10,0 8,0 

Formação bruta de 

capital fixo 

Var. % 16,0 7,0 0,5 14,5 8,0 6,0 

Taxa de inflação % 12,5 13,9 14,5 14,3 13,9 11,2 

                                                
52 As despesas totais atingiram 42% do PIB em 2008, tendo caído para 39,5% e 34,5%, respetivamente, nos dois anos seguintes. 
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Saldo do setor público % do PIB 8,9 -8,6 7,3 7,9 3,3 1,9 

Dívida externa 106 USD 15.132 16.71

5 

18.110 19.8

98 

21.62

4 

23.055 

Dívida externa % do PIB 18,0 22,1 22,0 19,8 18,4 16,1 

Dívida corrente % do PIB 16,6 24,2 21,4 20,0 20,5 19,6 

Balança corrente 106 USD 7.194 -7.572 7.126 7.75

6 

2.293 -265 

Balança corrente % do PIB 8,5 -10,0 8,6 7,8 1,8 -0,2 

Taxa de câmbio média 1USD=xA

OA 

75,03 79,33 91,91 93,2

1 

94,07 94,83 

Taxa de câmbio média 1EUR=xA

OA 

110,30 110,2

7 

122,23 131,

43 

127,9

3 

121,39 

Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU) / ViewsWire 
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2.2. ANÁLISE DO IDE EM ANGOLA  

A nível de África uma das economias que mais cresce é de Angola. Este país é 

rico em recursos minerais e não só, apesar do setor que mais tem contribuído até o 

momento para o crescimento do PIB são os setores petrolífero e diamantífero.  

Hoje Angola conta com um conjunto de diplomas legais que constituem 

melhorias macroeconómica de capital importância para quem investe ou queira investir 

tais como: Lei das Sociedades Comerciais; Lei sobre os Contratos de Distribuição, 

Agência e Franchising; Lei sobre os Contratos de Conta em Participação, Consórcios e 

Agrupamentos de Empresas; da Lei do Investimento Privado; da Lei de Delimitação de 

Setores de Atividade Económica; da Lei do Fomento do Empresariado Angolano; Lei 

da Arbitragem Voluntária; da Lei sobre os Incentivos Fiscais e Aduaneiros ao 

Investimento Privado; ou ainda da Lei Geral da Atividade Seguradora. 

  Os conceitos gerais da lei do Investimento Privado e especialmente os seus 

artigo 2º (Definição), artigo 3º (Âmbito), artigo 4º (Regimes especiais de investimentos) 

e algumas alíneas, constituem a base para o investimento em Angola. 

Artigo 2º (Definição) 

Alínea a) Investimento privado – a utilização no território nacional de capitais, 

tecnologias e Know how, bens de equipamento e outros, em projetos económicos 

determinados, ou a utilização de fundos que se destinam à criação de novas empresas, 

agrupamentos de empresas ou outra forma de representação social de empresas 

privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como a aquisição da totalidade ou parte de 

empresas de direito angolano já existentes, com vista à implementação ou continuidade 

de determinado exercício económico de acordo com o seu objeto social, desde que estes 

investimentos sejam qualificáveis como tal, nos termos do artigo 3º da presente lei; 

b) Investimento privado qualificado – é todo aquele que cabe no âmbito do 

artigo 3º da presente lei; 
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c) Investidor privado – qualquer pessoa, singular ou coletiva, residente ou não, 

independentemente da sua nacionalidade, que realize no território nacional 

investimentos destinados aos fins referidos na alínea a); 

d) Investimento interno – a utilização, por via do recurso a ativos domiciliados 

no território nacional ou derivados de financiamentos obtidos no exterior – com a 

amortização a ser realizada com recurso ao Fundo Cambial do País – de capitais, 

tecnologias e know how, bens de equipamentos e outros, em projetos económicos 

determinados, ou ainda a utilização daqueles fundos na criação de novas empresas, 

agrupamentos de empresas ou outra forma de representação social de empresas 

privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como a aquisição da totalidade ou parte da 

empresa de direito angolano já existentes, com vista à implementação ou continuidade 

de determinado exercício económico, de acordo com o seu objeto social; 

e) Investidor interno – qualquer pessoa, singular ou coletiva, residente cambial, 

independentemente da sua nacionalidade, que realize investimentos no País, com 

capitais domiciliados em Angola ou derivados de financiamentos obtidos no exterior, 

sem direito a repartir dividendos ou lucros para o exterior. Sendo os capitais não 

domiciliados em território nacional, deve-se apresentar para licenciamento um contrato 

de mútuo, nos termos da legislação cambial; 

f) Investimento externo – a introdução e utilização em Angola, com o recurso a 

ativos domiciliados: 

i. dentro e fora do território nacional, por pessoas singulares ou coletivas, não 

residentes cambiais, de capitais, tecnologias e know how, bens de equipamentos e 

outros, em projetos económicos determinados, ou ainda a utilização daqueles fundos na 

criação de novas empresas, agrupamento de empresas, ou outra forma de representação 

social de empresas privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como a aquisição da 

totalidade ou parte de empresas de direito angolano já existentes, com vista à 

implementação ou continuidade de determinada atividade económica, de acordo com o 

seu objeto social; 
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ii. Fora do território nacional, por pessoas singulares ou coletivas residentes 

cambiais, de capitais, tecnologias e know how, bens de equipamentos e outros, em 

projetos económicos determinados ou ainda a utilização daqueles fundos na criação de 

novas empresas, agrupamentos de empresas, ou outra forma de representação social de 

empresas privadas, nacionais ou estrangeiras, bem como a aquisição da totalidade ou 

parte de empresas de direito angolano já existentes, com vista à implementação ou 

continuidade de determinado exercício económico, de acordo com o seu objeto social; 

iii. Para efeitos do disposto na alínea anterior, relativamente aos capitais não 

domiciliados em território nacional oriundos do recurso a crédito, deve a sua 

amortização ser realizada sem recurso ao Fundo Cambial de Angola. 

g) Investidor externo – qualquer pessoa, singular ou coletiva, residente cambial 

ou não, independentemente da sua nacionalidade, que introduza ou utilize no território 

nacional, nos termos da alínea anterior, capitais domiciliados no exterior de Angola, 

com direito a transferir lucros e dividendos para o exterior; 

h) Reinvestimento externo – aplicação em território nacional da totalidade ou de 

parte dos lucros gerados em virtude dum investimento externo e que, nos termos da 

presente lei, sejam passíveis de exportação, devendo o mesmo obedecer às mesmas 

regras a que está sujeito o investimento externo; 

i) Investimento indireto – todo o investimento interno ou externo que 

compreenda, isolada ou cumulativamente, as formas de empréstimo, suprimento, 

prestações suplementares de capital, tecnologia patenteada, processos técnicos, 

franchising, marcas registadas, assistência técnica e outras formas de acesso à sua 

utilização, seja em regime de exclusividade ou de licenciamento restrito por zonas 

geográficas ou domínios de atividade industrial e/ou comercial; 

j) Investimento direto – todo o investimento, interno ou externo, realizado em 

todas as formas que não caibam na definição de investimento indireto, referidas na 

alínea anterior; 
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No entanto as empresas Multinacionais encontram nas alíneas c), f), g), h) e j) da 

lei geral do Investimento Privado vigente em Angola e os órgãos vocacionados são 

ANIP53, o CNFI54 que é o órgão intersectorial intermitente, que funciona junto da 

ANIP, que procede à análise e avaliação da proposta de investimento privado e 

estabelece negociações com o investidor sobre os incentivos e benefícios por este 

solicitados; o BNA55 que exerce as funções de banco central e de autoridade cambial 

máxima no País; Zonas Económicas Especiais – as zonas de investimento consideradas 

especiais, de acordo com os critérios definidos pelo Executivo; e o CRIP56. 

ARTIGO 3º (Âmbito) 

Compilação de Legislação Económica sobre o Investimento Privado 

1. A presente lei aplica-se a investimentos externos e internos, cujo montante 

global corresponda ao valor igual ou superior a USD 1 000 000,00 (um milhão de 

dólares dos Estados Unidos da América) ou o seu equivalente em moeda nacional no 

caso de ser investimento interno. 

2. O regime de investimento privado previsto na presente lei só é aplicável aos 

projetos de investimento realizados em território nacional. 

3. O presente regime de investimento privado não é aplicável aos investimentos 

realizados por pessoas coletivas de direito privado com 50% ou mais do seu capital 

social detido pelo Estado ou por outra pessoa coletiva pública. 

4. Quando o investimento situado acima do valor estabelecido no nº 1 seja 

realizado por uma pessoa coletiva, apenas gozam, individualmente, do estatuto de 

                                                

53 Agência Nacional para o Investimento Privado. 
54 Comissão de Negociação de Facilidades e Incentivos. 
55 Banco Nacional de Angola - Um ano após a independência de Angola, e através da Lei Nº 69/76 publicada no Diário da 

República Nº 266 – 1ª Série de 10 de novembro de 1976, foi criado o Banco Nacional de Angola e aprovada a sua Lei Orgânica. 
56 Certificado de Registo de Investimento Privado. 
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investidores privados os sócios ou acionistas que, na proporção da sua participação 

social, comprovem ter investido no referido projeto de investimento no montante 

mínimo de USD 1 000 000,00 (um milhão de dólares dos Estados Unidos da América). 

5. Para efeitos do disposto nos números anteriores, devem ter-se em 

consideração os consórcios, joint ventures e outras formas relevantes de associação 

empresarial. 

6. Lei própria regula o sistema de incentivos e outras facilidades a conceder pelo 

Estado, a investidores de nacionalidade angolana, no quadro do fomento empresarial. 

ARTIGO 4º (Regimes especiais de investimento) 

1. Os regimes de investimento privado, bem como os direitos, garantias e 

incentivos inerentes aos mesmos, nos domínios das atividades de exploração petrolífera, 

diamantífera, das instituições financeiras, e ainda de outros setores que a lei determine, 

são estabelecidos em diplomas específicos. 

Em seguida segue-se análise histórica do fluxo de IDE em Angola desde 1995 

até 2011, análise do risco e análise de dados estatísticos do inquérito por entrevista 

realizados nas principais empresas multinacionais que operam em Angola.  
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2.2.1. FLUXOS DE IDE EM ANGOLA  

2.2.1.1. IDE EM ANGOLA ATÉ 2004 

Angola em África é atualmente o terceiro principal recetor de IDE depois da 

África do Sul e da Nigéria. 

No período de 1991-1998, registou-se uma média de entrada na ordem dos USD 

390 milhões ano, tendo subido para USD 2,5 mil milhões em 1998 em resposta não só à 

aposta no setor petrolífero, mas também pelo esforço de reconstrução da economia. 

Os fluxos de IDE em Angola têm variado bastante desde 1998, ano em que o valor 

total de investimento atingiu 1000 milhões de dólares, embora a tendência seja a de 

aumento dos fluxos, e o stock de investimento tenha crescido de forma estável desde 

1995. De facto, Angola tem-se situado, desde 1999, entre os cinco principais recetores 

de Investimento Direto Estrangeiro em África. 

                                           

Gráfico II – IDE em Angola (1995-2004) 

 

O investimento externo está concentrado sobretudo no setor petrolífero, com os 

Estados Unidos e a França a deterem um papel destacado enquanto investidores nesta 

área. O investimento português, embora menor, assume algum relevo no setor terciário, 

mais especificamente em atividades ligadas ao comércio. Segundo dados da Agência 

Nacional de Investimento Privado (ANIP), em 2005 foram aprovados 290 projetos, 

correspondentes a um valor de 2,6 mil milhões de dólares de intenções de 
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investimentos, concentrados, na sua maioria, no setor da construção (85%), da indústria, 

transportes e comunicações. 

Os maiores proponentes foram Portugal, os Estados Unidos e a África do Sul. 

Segundo o Inward IDE Performance Index Ratings, elaborado pelo Comité das Nações 

Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), Angola passou do 105º lugar, 

em 1999, para 4º, em 2004 (num universo de 140 economias), sendo esse crescimento 

claramente determinado pelo setor petrolífero. Em contrapartida, já no Inward IDE 

Potencial Index Ratings, Angola surge na 76ª posição. Ou seja, uma mudança da 

conjuntura petrolífera poderá determinar a queda brusca do IDE em Angola. 

 

Quadro VIII – Fluxos de IDE em Angola 

 

 

2.2.1.2. IDE EM ANGOLA DE 2005-2010 

O investimento direto estrangeiro (IDE) tem vindo a desempenhar um papel cada 

vez mais relevante na economia angolana. De acordo com o World Investment Report 

publicado pela UNCTAD, Angola é bastante importante a nível mundial enquanto 

recetor de IDE, do que enquanto emissor. Em 2010, o país posicionou-se em 25º lugar 

do ranking mundial enquanto recetor de IDE (0,8% do total mundial), num universo de 

208 países, e ocupou a 52ª posição no conjunto dos países emissores (0,1%). 



63 
 

Entre 2006 e 2010 Angola recebeu 57,1 mil milhões de USD de investimento 

direto estrangeiro (média anual de cerca de 11,4 mil milhões de USD), tendo-se 

registado um crescimento assinalável até 2008 mas invertendo-se a tendência nos anos 

seguintes. Estima-se que o stock total de IDE se situe em 88,4 mil milhões de USD, 

correspondendo a 107% do PIB. 

A atração dos investidores estrangeiros por Angola deve-se sobretudo às riquezas 

existentes em petróleo e outros recursos naturais, estando os investimentos externos 

envolvidos em diversos setores, particularmente os relacionados com o petróleo. Nas 

atividades não petrolíferas, o principal interesse recai sobre a indústria transformadora e 

sobre a reabilitação das infraestruturas, prevendo-se a sua intensificação no futuro 

próximo. 

Segundo a Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP) e não obstante a 

crise económica e financeira mundial, em 2009 os investimentos privados fora do setor 

petrolífero atingiram o valor de 1,8 mil milhões de USD, que supera o valor de 1,3 mil 

milhões de USD alcançado em 2008. Se incluirmos os reinvestimentos, o valor do 

investimento privado não-petrolífero, em 2009, sobe para 3,3 mil milhões de USD, 

colocando Angola no grupo dos países africanos com maior sucesso na atração de 

investimento privado, como o reconheceu a CNUCED. 

Em 2010, o investimento privado nos setores não petrolíferos registou um 

aumento significativo, comparativamente ao ano anterior, atingindo um valor de cerca 

de 2,4 mil milhões de USD. O setor da indústria transformadora lidera a lista dos 

investimentos, seguindo-se a construção civil e a agricultura. 

Os setores do comércio, transportes e comunicações e imobiliário também 

registaram investimentos privados. Ainda de acordo com a ANIP, as províncias de 

Luanda, Malange, Benguela, Huambo, Huíla, Bengo, Kwanza Sul e Lunda Norte são as 

regiões do país com maior interesse para o investimento privado, embora Luanda 

assuma um papel de grande destaque relativamente às restantes províncias. 

Não obstante o capital estrangeiro continue a afluir, o país parece não descolar da 

cauda do ranking mundial em matéria de competitividade. Angola ocupa atualmente o 

139º lugar entre os 142 países classificados no índice de competitividade global, 
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divulgado pelo World Economic Forum. Por outro lado, em termos de facilidade em 

fazer negócios, Angola está classificada em 172º lugar no ranking da Doing Business 

2012, num conjunto de 183 países.  

 

Quadro IX -  IDE em Angola de 2006-2010 

(106 USD) 2006 2007 2008 2009 2010 

Investimento estrangeiro em Angola 9.064 9.796 16.581 11.672 9.942 

Investimento de Angola no 

estrangeiro 

194 912 2.570 8 1.163 

Como recetor 31ª 39ª 20ª 28ª 25ª 

Como emissor 68ª 60ª 44ª 105ª 52ª 

(ª) Inclui apenas as dormidas na hotelaria global 

Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU) e UNCTAD – Word Investment Report 2011 

 

Por outro lado, o investimento angolano no estrangeiro tem sido reduzido, embora 

tenha assumido maior expressão em 2008 e 2010. 
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2.3. RISCO PAÍS EM ANGOLA 

Uma das questões que nos leva a refletir é do porquê da maior atração de IDE em 

Angola? Para responder esta inquietação faremos o levantamento de vários elementos 

que são determinantes para análise do risco ligado ao investimento.   

 

2.3.1. O AMBIENTE DE NEGÓCIOS PARA OS INVESTIDORES 

O ambiente de negócios encontra-se atualmente favorecido, quer pelo clima de 

paz, que vigora desde 2002, quer pelos sinais de coerência e sustentabilidade das 

reformas económicas, quer ainda pela legislação específica favorecendo o investimento 

privado. Permanecem contudo constrangimentos ao investimento, como o sub-

dimensionamento do setor privado, a fragilidade da oposição política, deficientes 

infraestruturas e falta de transparência. Com efeito, o tecido empresarial angolano é 

frágil e dependente, sem massa crítica para influenciar decisões do Governo ou para se 

constituir como parceiro forte em projetos.  

O Governo pretende desenvolver o crédito e apoiar a atividade empresarial 

interna, nomeadamente pela criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND)57, 

colocando à disposição dos empresários um valor anual global de 300 milhões de 

dólares em crédito bonificado para o financiamento de diversos projetos. 

  

Quadro X – Ambiente de Negócios 

 Ambiente de Negócios 

Fatores Positivos Fatores Negativos 

Democratização Interesses Pessoais 

Estabilidade Económica Fragilidade da Oposição 

Consolidação da Paz Sub-dimensionamento dos serviços 

básicos 

  

Modernização do Setor Financeiro Mau funcionamento dos serviços sociais 

                                                
57 O projeto lei sobre o FND foi já aprovado pela Assembleia Nacional. 
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básicos 

Reforma Institucional Deficientes infraestruturas  

Integração regional   

Quadro legal atrativo  

                                                 Forma de Propriedade               Mercado dominante 

Empresas até 1975 Predominantemente Privada; 

detida maioritariamente por 

portugueses 

Consumo privado e Estatal 

em equilíbrio 

Empresas pós-

independência 

Predominantemente detida 

pelo Estado Angola 

Consumo Estatal com maior 

relevância; Consumo 

privado menos significativo 

A empresa pós- acordo 

de Bicesse 

Início da privatização; criação 

acelerada de empresas 

privadas 

Consumo Estatal com maior 

relevância embora com 

tendência para o equilíbrio. 

Apesar das alterações 

qualitativas para o tecido 

económico, o Estado 

angolano continua a ser o 

maior consumidor.  

 

Fonte: Mário Pizarro, Mimeo, apresentado na Conferência do Projeto, IEEI, março 2006 

 

Em resultado das necessidades de reconstrução e reabilitação da economia 

angolana após o conflito, estão em curso, ou em vias de concretização, importantes 

projetos, que assumem um caráter estruturante para a economia angolana: é o caso da 

reabilitação dos caminho de ferro (Luanda, Benguela e Namibe), da reabilitação das 

principais estradas e pontes, da construção do novo aeroporto de Luanda, de projetos 

mineiros não diamantíferos, ou de projetos industriais (gás natural liquefeito, ferro-

ligas, alumínio, materiais de construção). Apesar dos esforços para aumentar a 

poupança interna e de alargar as fontes de financiamento (por exemplo, através da 
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venda de títulos do Tesouro pelo Estado), o financiamento externo continua a ser 

essencial para o desenvolvimento do País. Face às dificuldades de negociação com o 

FMI, o governo continua a apostar em financiamentos bilaterais, esperando-se que as 

linhas de crédito externo ultrapassem os 6 mil milhões de dólares até final de 2006. 

A linha de crédito chinesa, em 2006 era de 4 mil milhões de dólares, é o grande 

instrumento de financiamento da reconstrução das estradas, linhas férreas e outras 

infraestruturas de transporte. Embora sejam grandes as oportunidades de negócio, 

porque são também grandes as necessidades de reabilitação, a maioria dos projetos 

implementados no âmbito daquela linha de crédito é adjudicada a empresas chinesas, 

uma vez que apenas 30% das obras estão reservadas às empresas com capitais 

angolanos. 

Algumas empresas de construção estrangeiras têm conseguido alguns projetos 

pelo facto de terem entrado no mercado angolano pela via de parcerias locais. 

Outros países aumentaram as linhas de crédito às suas empresas para o 

investimento em Angola, como é o caso do Brasil (500 milhões de dólares) ou de 

Portugal, que aumentou o crédito para 300 milhões de euros, uma vez que anterior linha 

de 100 milhões estava esgotada. 

Relativamente ao comércio, os EUA são o principal parceiro, tendo em 2004 

exportado para Angola 589 milhões de dólares e importados 4.476 milhões (sendo 

Angola a terceira fonte de importações dos EUA no âmbito do African Growth and 

Opportunity Act – AGOA)58. Destes, cerca de 3.907 milhões foram relativos ao 

petróleo. 

Com efeito, as relações comerciais de Angola com o exterior baseiam-se 

essencialmente na exportação de petróleo e importação de bens de consumo e 

investimento. Em 2004, só as exportações de petróleo bruto corresponderam a quase 

93% do total das exportações, sendo os dois principais destinos os Estados Unidos da 

América e a China (com 30% e 28,5% respetivamente). Os diamantes são o segundo 

maior produto exportado, embora bastante distanciados do petróleo (aproximadamente 

6% do total das exportações em 2004). Relativamente às importações, o bloco União 
                                                
58 Dados do AGOA (www.agoa.info) 
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Europeia é o grande fornecedor de Angola. De entre os países europeus, Portugal 

continua a ser um parceiro importante (cerca de 20% das importações angolanas provêm 

de Portugal), embora face a anos anteriores a 2004 tenha perdido algum peso. A África 

do Sul é, na região, o país com maior relevância. 

 

Quadro XI – Exportação de Mercadorias (1995 - 2004) 

Total e por tipo de bens exportados (em milhões de dólares) e por destino (em 
percentagem) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Exportações 
(milhões USD) 

3.722 5.169 5.066 3.543 5.157 7.920 6.334 8.328 9.508 14.068 

Exportações por tipo de bens (milhões USD) 

Petróleo bruto 
(crude) 

… … … … 4.406,0 6.951,0 5.690,0 7.538,7 8.530,4 12.442 

Produtos 
refinados 
petróleo 

… … … … 75,0 132,0 92,7 95,5 138,5 160,5 

Gás Natural 
Liquefeito 

… … … … 9,0 37,0 20,1 10,0 15,7 30,4 

Diamantes … … … … 629,0 739,0 688,6 638,4 788,1 805,6 

Café … … … … 4,0 1,2 0,6 0,4 0,8 0,3 

Outras 
exportações 

… … … … 33,0 60,0 42,3 44,9 34,6 68,2 

Exportação por destinos (%) (1) 

África … … … … 1,0 0,2 0,2 0,1 0,9 1,3 

Entre as quais: 
África do Sul 

… … … … 0,7 0,1 0,0 0,0 0,6 1,3 

União Europeia 6,1 7,4 6,8 4,3 17,0 17,3 26,4 28,7 14,8 6,6 

Entre os quais: 
Portugal 

0,4 0,3 1,0 0,6 0,2 0,6 1,7 0,8 0,0 0,0 

EUA 65,9 58,0 65,0 63,5 53,2 44,6 47,9 42,0 47,1 30,0 

Outros 28,0 34,6 28,2 32,2 28,8 37,9 25,5 29,2 37,2 62,0 

Entre os quais: 
China 

… … … … … … … … … 28,5 

Por memória: (milhões USD) 

Export. 
Mercadorias 
total 

3.722,0 5.169,0 5.066,0 3.543,0 5.157,0 7.920,0 6.534,0 8.328,0 9.508,0 14.0680 

Import. 
Mercadorias 
Total  

1.852,0 2.040,0 2.597,0 2.079,0 3.109,0 3.040,0 3.179,0 3.760,0 5.480,0 6.362,0 

Saldo Balança 
Mercadorias 

1.870,0 3.129,0 2.469,0 1.464,0 2.048,0 4.881,0 3.355,0 4.568,0 4.028,0 7.705,0 

Fontes: Banco Nacional de Angola, Fundo Monetário Internacional e cálculos do Banco de Portugal 

 

 O quadro acima em referência, mostra que no período de 1995-2004 o setor 

petrolífero foi o que mais contribuiu para o PIB. 
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Quadro XII - Exportações de Mercadorias (1995 – 2004) 

Total e por tipo de bens importados (em milhões de dólares) e por destino (em 

percentagem) 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Importações 
(milhões USD) 

1.852 2.040 2.597 2.079 3.109 3.040 3.179 3.760 5.480 6.362 

Importações por tipo de bens (milhões USD) 

Bens de 
consumo 

… … … … 4.406,0 6.951,0 5.690,0 7.548,0 8.530,4 … 

Bens 
intermédios 

… … … … 182,0 245,0 304,0 437,0 580,0 … 

Bens de 
investimento 

… … … … 850,0 845,0 701,0 1.130,0 1428,0 … 

Importação por origem (%)  

África … … … … 11,5 19,5 13,8 16,7 14,1 … 

Entre as quais: 
África do Sul 

8,0 18,7 9,2 9,7 9,4 15,6 12,1 14,6 12,3 8,1 

União Europeia 57,3 46,9 52,8 45,8 44,1 46,7 38,7 46,7 52,2 … 

Entre os quais: 
Portugal 

20,4 21,5 22,5 20,4 14,4 17,1 14,2 19,2 18,1 12,4 

EUA 15,4 14,5 13,7 17,6 12,4 11,0 8,8 13,2 12,1 3,2 

Outros 27,3 38,6 33,5 36,6 32,0 22,9 38,7 23,4 21,6 … 

Entre os quais: 
Brasil 

… … … … … … … … … 4,7 

China … … … … … … … … … 3,2 

Por memória: (milhões USD) 

Export. 
Mercadorias 
total 

3.722,0 5.169,0 5.066,0 3.543,0 5.157,0 7.920,0 6.534,0 8.328,0 9.508,0 14.0680 

Import. 
Mercadorias 
Total  

1.852,0 2.040,0 2.597,0 2.079,0 3.109,0 3.040,0 3.179,0 3.760,0 5.480,0 6.362,0 

Saldo Balança 
Mercadorias 

1.870,0 3.129,0 2.469,0 1.464,0 2.048,0 4.881,0 3.355,0 4.568,0 4.028,0 7.705,0 

Fonte: BNA, FMI e cálculos do Banco de Portugal 

 

O quadro acima em referência, mostra que no período de 1995-2004 Angola 

importou mais bens de consumo que deverei ser compensado se houvesse mais 

incentivos para o fomento da agricultura através do IDE. 
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Quadro XIII - Destino das exportações de petróleo bruto (2000-2004, 

milhões de dólares) 
Destino das exportações de petróleo bruto (2000-2004, milhões de dólares) 

Destino 2000 2001 2002 2003 2004 

EUA 2.962,0 2.784,0 2.741,0 3.278,7 3.906,9 
CHINA 1.342,0 528,0 1321,0 1.837,0 3.711,4 
COREIA 1.342,0 122,5 240,9 159,0 56,8 
FRANÇA 498,0 525,1 546,0 472,4 641,8 
TAILANDIA  34,4 162,0 244,0  
TAIWAN 249,0 283,5 511,6 690,4 694,3 
ESPANHA 142,0 67,6 269,6 57,0 181,4 
INDIA 102,0 74,6  274,2 606,6 
CHILE 85,0  27,9 67,1 406,6 
HONG KONG  25,0    
HOLANDA 76,0 127,8 49,1 78,1 17,8 
CANADA 49,0   117,2 88,3 
ITALIA 38,0 90,8 374,7 266,0 23,3 
INGLATERRA 32,0 92,6 18,0 110,0  
ARGENTINA 27,0   55,0  
BRASIL  124,3  43,0  
ISRAEL 26,0 86,2 44,0 144,0 32,2 
PORTO RICO   70,0   
JAPÃO  17,5 401,5 154,0 52,4 
PORTUGAL 20,0 89,7 32,9 127,0  
ALEMANHA 15,0 17,8  28,0  
ÁFRICA DO SUL 11,0 60,2 74,8 37,0 165,0 
SINGAPURA 2,0  71,0 74,0  
INDONÉSIA     167,6 
OUTROS 821,7 538,4 582,7 216,3 1.689,5 
Total 
Exportações 

6.950,7 5.690,0 7.538,7 8.530,4 12.441,9 

Fonte: MINPET-BNA/DEE 

   

O quadro acima em referência, mostra que neste período maiores exportadores 

do petróleo extraído de Angola a sua liderança foi encabeçada pelos EUA e atualmente 

as suas empresas continuam a liderar. 

A paz e o aumento das receitas do petróleo vieram permitir um maior 

investimento na reabilitação e construção de infraestruturas, incluindo o aumento do 

investimento externo. As necessidades de reconstrução e reabilitação pós-conflito 

refletem-se no Programa Geral de Governo 2005-2006 (que prevê um plano de 

investimentos públicos) e no Orçamento de Estado (OE) de 2006, onde se verifica um 

considerável aumento das despesas de investimento (24% do PIB contra 8% no ano 

transato). O processo de recuperação da economia tem igualmente implicado um 
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aumento das despesas sociais, as quais em 2005 representaram 29% do total dos gastos, 

comparativamente aos 18% de 200459. 

Apesar da dependência da economia angolana fase ao setor petrolífero – que se 

estima poder registar um crescimento de 15% em 2006 –, os demais setores económicos 

têm igualmente um desempenho positivo, devendo crescer 16,2% no ano corrente60, 

impulsionados principalmente pela construção, banca, transportes e comunicações. 

No entanto, os constrangimentos à diversificação da economia e à melhoria da 

produção interna são evidentes, particularmente no setor agrícola. Este emprega cerca 

de 2/3 da população ativa, mas apenas 10% do total da produção é comercializado 

(sendo o restante agricultura de subsistência). Não existe um setor produtivo interno de 

bens transacionáveis, desde logo pelas deficientes infraestruturas – comunicações, 

energia, transportes, água e saneamento – de suporte à atividade produtiva fora dos 

setores petrolífero e diamantífero. A produção agrícola das unidades familiares tem 

crescido lentamente, em resultado da desminagem e do realojamento de deslocados e 

ex-combatentes nas suas áreas de origem. Até agora, o governo conseguiu realojar perto 

de 4 milhões de deslocados61.  

No entanto, o potencial agrícola do país está ainda muito subaproveitado – 

apenas 3% da superfície agrícola útil está cultivada. As deficientes redes de distribuição 

e escoamento dos produtos, o baixo nível de capitalização dos produtores e as 

distorções provocadas por anos consecutivos de ajuda alimentar constituem fatores de 

constrangimento a um crescimento mais rápido do setor agrícola. Para além disso, a 

recuperação da quota de mercado em alguns produtos tradicionais em que Angola tinha 

uma posição internacional de destaque – como o café – é dificultada pelo aparecimento 

de novos produtores muito competitivos que ocuparam essa posição no mercado. 

 

 

  

                                                
59 In Estudos Económicos e Financeiros – Angola, BPI, agosto de 2006 
60 Idem. As previsões iniciais do Governo apontavam em 2006 para um crescimento de 37,2% do setor petrolífero e de 11,9% do 

setor não petrolífero. 
61 Conclusões Preliminares da Missão do FMI a Angola, 29 março 2006. 
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Gráfico III – Composição do PIB em 2005/Angola 

 
  Fonte: Autor com base nos dados do Relatório Económico de Angola 2005, UCAN. In Estudos Económicos e 

Financeiros – Angola, PIB, agosto de 2006 

 

Segundo o FMI, a economia angolana teve um crescimento das receitas fiscais 

na ordem dos 7% do PIB (cerca de 2,2 mil milhões de dólares) como resultado da 

subida das receitas petrolíferas de 5,6 mil milhões de dólares em 2004 para 10 mil 

milhões em 2005. Com este crescimento das receitas fiscais, dever-se-á diminuir os 

cerca de 2 mil milhões de dólares atrasados de dívida externa (no total são cerca de 9,5 

mil milhões), resolver-se a questão da dívida pública interna (na qual já se fizeram 

pagamentos na ordem dos mil milhões de dólares) e aumentar-se as reservas líquidas 

internacionais, ficando o rácio despesas públicas/PIB em cerca de 20% em 201062. O 

facto de Angola estar a regularizar a sua dívida com os bancos comerciais e com alguns 

parceiros bilaterais, como Portugal ou o Brasil, pode permitir um reescalonamento da 

dívida com o Clube de Paris, bem como facilitar a sua capacidade de negociação com o 

FMI. Saliente-se que o rácio dívida externa/PIB registou um decréscimo percentual em 

2005 não como resultado de uma redução do stock da dívida – que aumentou 

ligeiramente – mas sim pelo aumento do PIB. 

 

                                                
62 FMI, abril 2006. 
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Gráfico IV - Inflação e Taxa de Câmbio 

 

 O gráfico acima, mostra que a inflação em Angola foi decrescendo ao longo dos 

últimos anos e consequentemente a valorização do kwanza face ao dólar norte-

americano. 

 

Quadro XIV - Orçamento do Estado por rubrica 

em % do PIB 2003 2004 2005 2006 

Receitas 38% 37% 62% 42% 

Impostos  37% 36% 59% 40% 

Petrolíferos 28% 28% 49% 33% 

Não Petrolíferos 9% 8% 10% 7% 

Despesas 45% 36% 57% 48% 

Despesa 

Corrente 

36% 29% 42% 25% 

Pessoal  13% 10% 13% 11% 

Bens e Serviços 16% 9% 19% 7% 

Subsídios 5% 7% 6% 4% 

Juros 

Despesas de 

capital 

2% 

7% 

2% 

4% 

2% 

14% 

2% 

22% 

Fonte: Ministério das Finanças, in Estudos Económicos e Financeiro – Angola, Banco BPI, março 2006. Não inclui dados do 

Orçamento retificativo de 2006. 
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   Apesar do crescimento económico, os níveis de pobreza são muito elevados no 

país. Calcula-se que Angola tenha entre 15,5 e 17,5 milhões de habitantes, dos quais 

quase metade terá menos de 15 anos. 

Um estudo levado a cabo em 200163 evidenciou que cerca de 68% da população 

vivia abaixo do limiar da pobreza (1,7 dólares/dia), sendo que a pobreza afetava 94% 

das famílias em meios rurais e 57% dos agregados familiares em meios urbanos. Por 

razões de segurança, o conflito conduziu a um forte movimento migratório das 

populações das zonas rurais para os centros urbanos (sobretudo para Luanda), o que 

aumentou a pressão exercida sobre as estruturas da capital e contribuiu para uma 

degradação das condições de vida e ambientais. Recentemente, o executivo angolano 

revelou que em 2005 a taxa de pobreza foi de 56%, o que corresponde a menos doze 

pontos percentuais do que o registado em 200164. 

Segundo dados do PNUD, Angola situa-se em 160º lugar no Índice de 

Desenvolvimento Humano (num total de 177 países)65. Encontra-se nessa posição 

essencialmente devido aos valores do PIB, uma vez que os outros indicadores que 

compõem o Índice – esperança de vida à nascença e taxa de literacia nos adultos – 

registam valores muito modestos – 40,8 anos e 66,8%, respetivamente. Mais de 60% da 

população vive nas zonas rurais e cerca de metade não possui acesso a saneamento 

básico. A taxa de mortalidade infantil é das mais altas do mundo, devido a uma 

alimentação deficitária e às más condições sanitárias: 154 mortes em cada 1000 

nascimentos no primeiro ano de vida, e 260 em cada 1000 crianças, até aos 5 anos. No 

acesso à saúde e à educação foram dados passos positivos nos últimos quatro anos, mas 

os reflexos do fim do conflito e do crescimento económico na melhoria da prestação dos 

Serviços sociais estão ainda muito aquém do esperado. 

 Todos estes indicadores levaram a avaliação do risco de IDE em Angola e 

recentemente a Moody`s colocou o rating da dívida soberana de Angola em Ba3 e a 

Standard & Poors procedeu ao upgrade da respetiva notação em moeda estrangeira para 

BB-. Estas classificações premeiam o esforço de reequilíbrio das contas públicas e 
                                                
63 Inquérito às Despesas e Receitas Familiares. 
64 Estudos Económicos e Financeiros, BPI, agosto de 2006. 
65 Relatório do Desenvolvimento Humano, 2005. 
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externas e os progressos em termos de reformas estruturais levadas a cabo no âmbito do 

acordo stand-by assinado com o FMI. 
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2.4. CASO PRÁTICO: ANGOLA 
 

2.4.1. OBJETIVOS DO ESTUDO EMPÍRICO 
 
Análise de Investimentos do ponto de vista das Multinacionais em África é um tema 

de capital importância, este estudo apresenta conteúdos sistematizados de indicadores 
de crescimento e desenvolvimento económico do continente em geral, nesta caso 
prático, de Angola em particular. 

 
Objetivo geral  
 

• Demonstrar a importância do IDE em Angola através da análise de 
investimentos do ponto de vista das EMNs.  

 
Objetivos específicos  

• Destacar a dependência do IDE em Angola em relação ao setor produtivo de 
atuação; 

• Localizar as EMNs em Angola face aos Investimentos; 
• Identificar os países de origem das EMNs; 
• Identificar as razões da atração de IDE em Angola; 

• Demonstrar o nível de inserção das EMNs no mercado angolano; 
• Identificar as barreiras que as EMNs encontram em Angola. 
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2.4.2. METODOLOGIA  
 

AMOSTRA  
Variável é uma característica mensurável. Neste trabalho temos como amostra 

27 EMNs, deste número 14 são Empresas do Setor Petrolífero e 13 são do Setor não 
Petrolífero (Composto pela Banca, construção civil, comércio, exploração mineira, etc.).  

 
 

HIPÓTESES  
As hipóteses são: 
Ho: O IDE está relacionado com a localização geográfica da Empresa por Setor; 
- O IDE depende do setor de atuação das Empresas (Petrolífero e Não 

Petrolífero); 
- O IDE depende dos motivos da saída do País de origem (Procura de melhor 

mercado, melhor política de investimento, outra) 
- O IDE depende das razões da escolha de Angola para investir (Procura de 

melhor mercado, melhor politica de investimento, outra) 
- O IDE depende do País de origem das EMNs; 
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TIPO DE TESTE 
 

 27 (Vinte e Sete) EMNs foram selecionadas de forma aleatória, tendo-se 

realizado inquéritos de forma anónima e confidencial para evitar manipulação das 

respostas ou receio de responderem de forma tendenciosa.  

Os testes utilizados são os paramétricos e não-paramétricos. 

Para Stevensou (1981 p. 341), a análise da correlação e regressão é uma analise 

de dados amostrais cujo objetivo é saber como e se duas ou mais variáveis estão 

relacionadas uma com as outras, numa população. A análise da correlação gera um 

número que resume o grau de relacionamento entre duas variáveis, enquanto que a 

análise de regressão tem como resultados uma equação matemática que descreve o 

relacionamento, que pode ser utilizada para “estimar ou predizer” valores futuros de 

uma variável quando se conhecem ou se supõem conhecidos valores da outra variável. 

Os critérios estatísticos de avaliação dos modelos têm como objetivo verificar o 

grau de confiabilidade das estimativas obtidas, mediante a aplicação de testes realizados 

pelas estatísticas t e F, além da análise de coeficientes de regressão, coeficientes de 

determinação da correlação e do erro-padrão (MATOS,1997, p.60-68). 

O coeficiente de correlação ao quadrado, ajustado pela quantidade de variáveis 

independentes utilizadas para fazer a estimativa, representado por R2 ajustado, avalia se 

houve ganho ou perda pela inclusão de uma nova variável no modelo, ou seja, se o 

mesmo diminuir está indicando que tem pouco poder de explicação podendo até chegar 

a ser negativo e o inverso também pode ocorrer, ou seja aumento seu valor em função 

do ingresso de uma variável com poder explicativo. 

Fórmula para calcular o Coeficiente de correlação
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Fórmula do Intervalo de Confiança 

 
Fórmula da regressão linear simples 

 Y = β1 + β2X 
 

Quadro XV – Variáveis, classificação, Medidas. Ver anexo II 

 
 
 
 
 
 
 

Variáveis Classificação de 

variáveis 

Medidas 

Variável dependente IDE (Setor Petrolífero e Não 

Petrolífero) 

Qualitativa nominal Não-paramétricas 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 

independentes 

Sexo Qualitativa nominal Não-paramétricas 

Idade Quantitativa   

Formação Acadêmica Qualitativa ordinal Paramétrica 

Tempo de existência da Empresa 

(Criação ou Constituição) 

Quantitativa 

Contínua 

 

País de origem Qualitativa nominal Não-paramétricas 

O tempo de existência em Angola Quantitativa 

contínua 

 

A localização da empresa em Angola Qualitativa ordinal Paramétrica 

Razão que levou a Empresa sair do 

país de origem 

Qualitativa nominal Não-paramétricas 

Razões da escolha de Angola para 

investir  

Qualitativa nominal Não-paramétricas 

Inserção da Empresa no mercado 

Angolano 

Qualitativa 

nominal 

Não-paramétricas 

Principais Barreiras Qualitativa 

nominal 

Não-paramétricas 
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2.4.3. RESULTADOS  
 
2.4.3.1. Análise de Frequência 
Relativamente ao Grupo I – Identificação do entrevistado, os presentes responderam da 
seguinte forma: 

Quadro XVI – Sexo (Feminino, masculino 1, 2) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 6 22,2 22,2 22,2 

2 21 77,8 77,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

Gráfico V – Sexo dos entrevistados 

 

A questão do género continua a ser ainda um problema, deste número 22,2% são 

do sexo feminino, sendo 77,8% do sexo masculino. Este indicador mostra que as EMNs 

empregam mais homens do que mulheres. 
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Quadro XVII  - Menor de 18 anos, de 18 à 25 anos, de 26 à 35 anos, mais de 35 

anos (1, 2, 3, 4) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2 2 7,4 7,4 7,4 

3 18 66,7 66,7 74,1 

4 7 25,9 25,9 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

Gráfico VI – Idade dos entrevistados 

 

 

 

Este gráfico demonstra que a amostra vem confirmar que população Angolana é 

maioritariamente jovem, visto que a faixa etária dos trabalhadores destas EMNs de 26 à 

35 anos é de 66,7%.  

Estas EMNs que operam no País já estão a empregar muita mão de obra 

Angolana contributo do programa de angolanização e de qualificação dos quadros 

nacionais de muitas empresas, sendo assim, estas poderão ser verdadeiros vetores para 

redução do desemprego e valorização dos quadros nacionais que contribuirá para 

melhorar as condições salariais que tem apresentado diferenças acentuadas no exercício 

Frequency; 
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das mesmas funções laborais e obviamente constituirá uma mais-valia porque reduzirá 

as assimetrias existentes entre estes quadros. 

 

Gráfico VII – Ensino 

 

 

 

Em termos de know how nas Empresas, Angola conheceu uma melhoria 

significativa porque as EMNs apostam na formação dos seus funcionários, as respostas 

aos inquéritos 40,7% responderam terem o Ensino Médio e 59,3% com o Ensino 

Superior, o que mostra que ainda é necessário aumentar o nível de escolaridade dos 

funcionários destas empresas. 

Apesar de muitas Empresas preferirem que os seus funcionários apostem mais 

na formação profissional geralmente ligadas aos seus trabalhos do que a formação 

acadêmica, por mais que esteja ligada ao trabalho, porque para muitas Empresas a 

produtividade está em primeiro plano.  

E contrasta muito com o contexto dos países em vias de desenvolvimento em 

que o índice de analfabetismo é bastante elevado, o acesso ao I ciclo e II ciclo do Ensino 

Secundário é extremamente difícil e o número de salas de aulas é insignificante face à 

procura, por outro lado as condições de subsistência das famílias são precárias devido à 

falta de emprego como já referimos na análise do risco País.  
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Relativamente a Identificação da Empresa, os entrevistados responderam da 

seguinte forma: 

 

Gráfico VIII – Setor de atuação 

 

 

 

Das 27 EMNs inqueridas que investem em Angola, 51,9% são Empresas 

pertencentes ao Setor Petrolífero e 48,1% ao Setor Não Petrolífero que perfaz 100%. 

 Ao longo do trabalho fizemos várias vezes alusão ao contributo que o setor 

petrolífero tem dado para o crescimento do PIB em termos de volume, enquanto que o 

Setor Não Petrolífero é o que menos tem contribuído como fonte de receita do Estado 

Angolano. São diversas as razões para esta assimetria de contributo que o cenário 

económico e financeiro do País tem apresentado e que justificariam ser tratados noutra 

dissertação. 
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Quadro XVIII - Existência da Empresa Menos de 6 meses, de 6 meses à 1 ano, 
mais de 1 ano, Não sabe (1, 2, 3, 4) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 24 88,9 88,9 88,9 

4 3 11,1 11,1 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

As EMNs estão em Angola a mais de 1 ano, conhecem muito bem a legislação 

em vigor dos setores afins bem como os obstáculos que muitas vezes têm-se deparado 

no decurso da sua produção diária. 

 

Gráfico IX – País de origem 

 

 

 

As EMNs “olham” para África como um continente “fértil” para o investimento, 

Angola atrai muitos países para o Investimento Direto Estrangeiro. Nos inquéritos por 

entrevistas aplicados a estas Empresas, os resultados das respostas demostraram que das 

27 Empresas 25,9% responderam serem de origem Portuguesa e estão ligadas 

geralmente a Banca, construção civil e outros ramos do setor não Petrolífero, os EUA 

com 18,5%, a França com 14,8%, a China com 7,4%, o Brasil com 11,1%. Neste 
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gráfico apesar dos EUA e China aparecerem com menores valores percentuais, são os 

que têm maiores fluxos de Investimento Direto Estrangeiro em Angola, principalmente 

devido a exploração de petróleo e seus derivados. A China está em várias áreas com 

realce para a reconstrução do País como o caminho de ferro, um dos projetos de grande 

dimensão para Angola. 

 

Quadro XIX  - Tempo da Empresa em Angola Menos de 6 meses, de 6 meses à 1 
ano, mais de1 ano, Não sabe (1, 2, 3, 4) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 3 23 85,2 85,2 85,2 

4 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 

Dos entrevistados 85,2% responderam que estas empresas estão em Angola a 

mais de um ano, sendo outras parceiras tradicionais de Angola nas áreas de exploração 

petrolíferas e diamantíferas. 

 

Relativamente a Identificação da localização da Empresa em Angola, os 

entrevistados responderam da seguinte forma: 

 

Gráfico X – Localização das Empresas em Angola 
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A maior parte das EMNs estão localizadas no Norte do País, não só porque nesta 

região está a capital de Angola, mais também porque os pontos de exploração de 

petróleo e diamantes estão localizadas no Norte. 

A maior reserva petrolífera e Diamantífera estão identificadas nesta região do 

País, seguindo o Centro principalmente as Províncias que estão localizadas na faixa 

litoral do País, cujos setores de maior atração são os setores de construção civil, 

telecomunicação, transporte etc.  

Com o Setor Petrolífero no auge da economia do País, muitas atividades de 

outros Setores eram negligenciadas, o que seria uma mais-valia se fossem bem 

aproveitadas. Na atualidade está em curso o programa do Estado Angolano para reativar 

alguns setores prioritários. Ver Anexo I, desde o turismo, a pecuária, a pesca, 

agricultura e outros. 

 

Relativamente as causas ou motivos da escolha de Angola como País recetor de 

investimentos os entrevistados responderem da seguinte forma: 

 
Quadro XX - Motivos da saída do País de origem Procura de melhor mercado, 

política de investimento, outra (1, 2, 3) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 21 77,8 77,8 77,8 

2 5 18,5 18,5 96,3 

3 1 3,7 3,7 100,0 

Total 27 100,0 100,0  

 
Quadro XXI  - Razões da escolha de Angola para investir: Procura de melhor 

mercado, política de investimento, outra (1, 2, 3) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 1 3 11,1 11,1 11,1 

2 7 25,9 25,9 37,0 

3 17 63,0 63,0 100,0 

Total 27 100,0 100,0  
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O quadro acima, mostra as principais razões da motivação das EMNs para 

investirem em Angola, 63 % dos entrevistados responderam outras opções 

nomeadamente: a redução do risco de investimento face o clima de paz que o País vive 

desde 2002, a estabilidade da moeda nacional, o forte crescimento do PIB, a diversidade 

de oportunidade de negócios e o mercado é “virgem” ou seja propício para atração do 

investimento em várias atividades do setor Não Petrolífero. Desde número 25,9 % 

apontam que Angola apresenta melhor política de atração de IDE (Procura de melhor 

mercado, melhor política de investimento).   

 

Relativamente a Integração das EMN em Angola os entrevistados responderam 

da seguinte forma: 

Gráfico XI – Inserção no Mercado 

 

 

 

No que concerne a questão das Barreiras que as EMN encontram ao investirem 

em Angola, foi uma pergunta aberta bem como a última questão que são as principais 

medidas que o governo deveria tomar para maior atração de investimentos das EMN, os 

presentes entrevistados responderam: 

Em primeiro lugar o alto índice de burocracia para tratar a legalização das 

empresas para esta barreira sugerem menos burocracia nos trâmites legais; 
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A segunda barreira é a corrupção vulgo “gasosa” desde a legalização aos vistos 

de trabalho e sugerem maior transparência, controlo e punição de alguns agentes do 

Estado que não têm contribuído para boa imagem do País.  

A terceira barreira é de ordem fiscal, a imobiliária apresenta preços inflamados 

para alugueres de escritórios, armazéns e outros e há pouca intervenção dos órgãos de 

tutela, sugerem maior controlo da política económica e outros órgãos de competência.  

A quarta barreira está em encontrar quadros nacionais com formação e certo 

perfil em determinadas áreas, o que leva ao recurso de mão de obra no exterior com 

exigências elevadas, sugerindo que Angola, sendo um País rico, deveria apostar mais na 

Educação e qualificação dos seus quadros Nacionais através de convénios com 

melhores Universidades e Centros de formação e investigação científicas reconhecidas. 

 

2.4.3.2. Análise de Correlação 

O coeficiente de correlação é uma medida de relação linear entre duas ou mais 

variáveis, e simbolizado por (r) indica a proximidade dos pontos à reta de regressão e 

quanto mais próximo R estiver 1, 0, mais próximos os pontos se encontram da reta de 

regressão; quanto mais próximo R estiver de zero, mais pobre é ajustamento da reta de 

regressão aos pontos. (MAHER, 2001, p405). 

Fórmula da Correlação de Person 
 
r=(x-x)2-(y-y)2(x-x)2-(y-y)2 
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Quadro XXII – Correlação de Person 

Correlations 

 
Setor 

Petrolífe

ro, Setor 

Não 

Petrolífe

ro (1= 

sim, 0= 

não) 

A 

Empres

a está 

localizad

a no 

norte, 

centro, 

sul, leste 

(1, 2, 3, 

4) 

Motivos 

de saída 

do País 

de 

Origem - 

Procura 

de 

melhor 

mercado 

(1= sim; 

0= não) 

Motivos 

de saída 

do País 

de 

Origem - 

Política 

de 

investim

ento (1= 

sim; 0= 

não) 

Motivos 

de saída 

do País 

de 

Origem - 

Outras 

(1= sim; 

0= não) 

Razões 

de 

escolha 

de 

Angola 

Para 

Investir - 

Procura 

de 

melhor 

mercado 

(1= sim; 

0= não) 

Razões 

de 

escolha 

de 

Angola 

Para 

Investir - 

Política 

de 

investim

ento (1= 

sim; 0= 

não) 

Razões 

de 

escolha 

de 

Angola 

Para 

Investir 

- Outras 

(1= sim; 

0= não) 

Setor 

Petrolífero, 

Setor Não 

Petrolífero (1= 

sim, 0= não) 

Pearson 

Correlation 

1 ,673** ,020 -,113 ,189 -,294 -,279 .a 

Sig. (2-

tailed) 
 ,000 ,922 ,574 ,345 ,137 ,159 . 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 

A Empresa está 

localizada no 

norte, centro, 

sul, leste (1, 2, 

3, 4) 

Pearson 

Correlation 

,673** 1 ,173 -,247 ,127 -,436* -,050 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,000  ,387 ,213 ,527 ,023 ,805 . 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 

Motivos de 

saída do País 

de Origem - 

Procura de 

melhor 

mercado (1= 

sim; 0= não) 

Pearson 

Correlation 

,020 ,173 1 -,892** -,367 ,151 -,041 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,922 ,387  ,000 ,060 ,452 ,839 . 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 

Motivos de 

saída do País 

de Origem - 

Política de 

Pearson 

Correlation 

-,113 -,247 -,892** 1 -,093 -,135 ,168 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,574 ,213 ,000  ,643 ,502 ,402 . 
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investimento 

(1= sim; 0= 

não) 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 

Motivos de 

saída do País 

de Origem - 

Outras (1= sim; 

0= não) 

Pearson 

Correlation 

,189 ,127 -,367 -,093 1 -,055 -,256 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,345 ,527 ,060 ,643  ,783 ,198 . 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 

Razões de 

escolha de 

Angola Para 

Investir - 

Procura de 

melhor 

mercado (1= 

sim; 0= não) 

Pearson 

Correlation 

-,294 -,436* ,151 -,135 -,055 1 -,369 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,137 ,023 ,452 ,502 ,783  ,058 . 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 

Razões de 

escolha de 

Angola Para 

Investir - 

Política de 

investimento 

(1= sim; 0= 

não) 

Pearson 

Correlation 

-,279 -,050 -,041 ,168 -,256 -,369 1 .a 

Sig. (2-

tailed) 

,159 ,805 ,839 ,402 ,198 ,058  . 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 

Razões de 

escolha de 

Angola Para 

Investir - Outras 

(1= sim; 0= 

não) 

Pearson 

Correlation 

.a .a .a .a .a .a .a .a 

Sig. (2-

tailed) 

. . . . . . .  

N 27 27 27 27 27 27 27 27 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant. 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

A hipótese nula testada é de correlação nula (teste bicausal) 

 
O quadro acima em referência mostra que as correlações realizadas com as Dummy 

não são em geral significativas, mas porém, há evidências de existências de correlações 
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estatisticamente significativas pelo seguinte: que acentua no gráfico nº X deste trabalho: 

Nota-se no entanto a existência de 2 correlações estatísticamente significativas: 

 

1. Os Motivos de saída com base na procura de melhor mercado não estão 

relacionados com a política de investimento (correlação negativa e 

estatisticamente significativa). Mostra que para além de muitas EMNs 

procurarem melhor mercados não subentende que necessariamente seja a 

politica de investimento, as teorias enuciadas na revisão bibliografica 

apresantam várias razões do porquê das EMNs saírem do seu País de origem 

para investirem noutros países e Angola atrai estes investimentos por reunir um 

conjunto de condições necessárias para o efeito. 

 

2. As razões de escolha de Angola para Investir estão correlacionadas 

negativamente com a localização, indicando que as empresas multinacionais 

preferem essencialmente investir no Norte e Centro em detrimento do Sul e 

Leste. No quadro nº X, comentamos a análise da estatistica descritiva, e foi 

apresentado resultados percentuais que apontam maiores investimentos no Norte 

e Centro, devido a presença de maior parte de recursos petrolifero e diamantifero 

e por razões históricas ligadas ao risco do efeito da guerra civil que o País viveu 

e que a explosão demografica deu-se em poucas Províncias de Angola. 

 

2.4.3.3.  Análise de Regressão 

Esta análise pode ser feita para modelar uma variável em função de outra ou 

outras variáveis. Neste caso vamos modelar o IDE (Setor Petrolífero e Não Petrolífero) 

em função da origem dos investimentos, localização geográfica das EMN, motivos da 

saída do País de origem (Procura de melhor mercado, melhor política de investimento, 

outra) e as razões da escolha de Angola para investir (Procura de melhor mercado, 

melhor politica de investimento, outra) 
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A estatística t tem por finalidade testar a significância dos parâmetros estimados 

do modelo, o que equivale ao teste do efeito individual de X e do termo constante, 

sendo definida para cada um dos parâmetros estimados. Já a estatística F busca testar o 

efeito conjunto das variáveis explicativas sobre a dependente, ou seja, verifica se pelo 

menos uma das variáveis exercer efetivamente alguma influência sobre a variável 

dependente, ou no caso da regressão simples, testar a significância do efeito de uma 

variável (independente) sobre a outra (dependente). 

 

Quadro XXIII - Variables Entered/Removedb 

 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Razão de escolha de Angola Para Investir - Política de investimento (1= sim; 0= não), 

Motivos de saída do País de Origem - Procura de melhor mercado (1= sim; 0= não), A 

Empresa está localizada no norte, centro, sul, leste (1, 2, 3, 4), Motivos de saída do País 

de Origem - Outras (1= sim; 0= não), Razões de escolha de Angola Para Investir - 

Procura de melhor mercado (1= sim; 0= não) 

. Enter 

a. Tolerance = ,000 limits reached. 

b. Dependent Variable: Setor Petrolífero, Setor Não Petrolífero (1, 2) 

 

 

Quadro XXIV - Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,731a ,534 ,423 ,38689 ,534 4,807 5 21 ,004 

a. Predictors: (Constant), Razões de escolha de Angola Para Investir - Política de investimento (1= sim; 0= não), Motivos 

de saída do País de Origem - Procura de melhor mercado (1= sim; 0= não), A Empresa está localizada no norte, centro, 

sul, leste (1, 2, 3, 4), Motivos de saída do País de Origem - Outras (1= sim; 0= não), Razões de escolha de Angola Para 

Investir - Procura de melhor mercado (1= sim; 0= não) 

b. Dependent Variable: Setor Petrolífero, Setor Não Petrolífero (1, 2) 
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O quadro acima mostra que o coeficiente de determinação: R2= 53,4%. Este 

modelo explica 53,4% da variação do IDE em Angola (Setor Petrolífero e não 

Petrolífero). 

 
 

Quadro XXV- ANOVA b 

 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,164 1 6,164 48,616 ,000a 

Residual 5,959 47 ,127   

Total 12,122 48    

a. Predictors: (Constant), A Empresa está localizada no norte, centro, sul, leste (1, 2, 3, 4) 

b. Dependent Variable: Setor Petrolífero, Setor Não Petrolífero (1, 2) 

 

Com p-valor= 0,004 rejeitamos H0 e o IDE em Angola (Setor petrolífero e não 

petrolífero) pode ser modelado por uma reta com o preditor selecionado. 

 
Quadro XXVI - Coefficientsa 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 

Interval for B 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 (Constant) 1,180 ,662  1,783 ,089 -,196 2,557 

A Empresa está localizada no 

norte, centro, sul, leste (1, 2, 3, 4) 

,453 ,132 ,621 3,435 ,002 ,179 ,728 

Motivos de saída do País de 

Origem - Procura de melhor 

mercado (1= sim; 0= não) 

-,100 ,207 -,083 -,483 ,634 -,529 ,330 

Motivos de saída do País de 

Origem - Outras (1= sim; 0= não) 

-,007 ,453 -,003 -,017 ,987 -,949 ,934 

Razões de escolha de Angola Para 

Investir - Procura de melhor 

mercado (1= sim; 0= não) 

-,228 ,364 -,119 -,625 ,539 -,985 ,530 
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Razões de escolha de Angola Para 

Investir - Política de investimento 

(1= sim; 0= não) 

-,306 ,179 -,296 -

1,714 

,101 -,677 ,065 

a. Dependent Variable: Setor Petrolífero, Setor Não Petrolífero (1, 2) 

 

O preditor é estatisticamente significante. 

A equação do modelo proposto é: 

IDE (Setor Petrolífero e Não Petrolífero) = 1,180 +0,453 -0,010 -0,07 -0,226-0,306 
 

Quadro XXVII - Excluded Variablesb 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 Motivos de saída do País de 

Origem - Política de 

investimento (1= sim; 0= 

não) 

.a . . . ,000 

a. Predictors in the Model: (Constant), Razões de escolha de Angola Para Investir - Política de investimento (1= 

sim; 0= não), Motivos de saída do País de Origem - Procura de melhor mercado (1= sim; 0= não), A Empresa está 

localizada no norte, centro, sul, leste (1, 2, 3, 4), Motivos de saída do País de Origem - Outras (1= sim; 0= não), 

Razões de escolha de Angola Para Investir - Procura de melhor mercado (1= sim; 0= não) 

b. Dependent Variable: Setor Petrolífero, Setor Não Petrolífero (1, 2) 

 

Quadro XXVIII - Residuals Statisticsa 

 

 
Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation N 

Predicted 

Value 

1,0000 2,3050 1,4815 ,37197 27 

Residual -,39840 ,60160 ,00000 ,34770 27 

Std. 

Predicted 

Value 

-1,294 2,214 ,000 1,000 27 

Std. 

Residual 

-1,030 1,555 ,000 ,899 27 

a. Dependent Variable: Setor Petrolífero, Setor Não Petrolífero (1, 2) 
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Gráfico XII – Histograma 

 
 

O gráfico obtido nesta regressão mostra a região crítica do teste bilateral, como 

Z2= X2
1, temos que α = P[Z < - Zα/2] + P [Z2 >Zα/2] = P [Z2>Z2

α/2]. 

Portanto, o ponto crítico da distribuição qui-quadrado com um grau de liberdade 

é Z2
α/2. 

Gráfico XIII – P-P Plot  
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O PP-plot não nos dá qualquer indicação que contrarie o pressuposto da 

normalidade dos resíduos. 

Os critérios para a distribuição normal é o grau em que o preditor para os valores 

reais coincide com a reta dos valores esperados. Para este problema, os preditores de 

resíduos se encaixa no padrão esperado, apesar de não ser prefeito visto que algumas 

variáveis não são estatisticamente significativas, mesmo numa sendo importantes para o 

investimento numa análise sobre o ponto de vista das EMNs. Assim sendo os preditores 

são suficientes para apoiar uma conclusão de que os resíduos são normalmente 

distribuídos. 
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CONCLUSÕES 

As teorias sobre IDE desde o Modelo Neoclássico da década de 60 até a Teoria 

Sintética de Mucchielli de 1991, todas elas abordaram questões candentes que 

procuravam compreender porque é que muitas empresas optam pelo IDE, alguns autores 

defenderam efeitos positivos sobre o Pais recetor e outros defenderam efeitos negativos. 

Mas o certo é que todos foram unanimes em concordarem que permite a 

internacionalização das empresas. 

O continente Africano no geral e Angola em particular tem atraído elevados 

fluxos de IDE através das EMNs que operam no País. 

A atração do IDE em Angola não depende de único fator, mais sim de vários 

fatores como socioeconómico, político, legislação em vigor e geográfico. 

O caso prático mostrou que o norte e o centro do País tem um crescimento 

elevadíssimo e regista-se maiores investimentos em detrimento de outras regiões do 

País e como consequência são visíveis elevadas assimetrias em termos de 

desenvolvimentos. 

Outra evidência os recursos petrolíferos e diamantíferos estão na liderança dos 

setores de maior atratividade de investimento e que mais contribui para o crescimento 

económico de Angola, e com pouco contributo os outros setores como agricultura, o 

turismo, etc. 
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Anexo I - Setores Económicos Prioritários para o governo Angolano 
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Setores Económicos Prioritários: Agricultura e Pecuária, Indústria 

Transformadora, Produção de Embalagens, Produção de Máquinas, Equipamentos, 

Ferramentas e acessórios, Reciclagem de materiais ferrosos e não ferrosos, Produção 

têxtil, Vesturário e calçado, Transformação de madeira e seus derivados, Produção de 

bens alimentares, Materiais de construção, Tecnologias de Informação, Infraestruturas 

ferroviárias, rodoviárias, portuárias e aeroportuárias, Telecomunicações e tecnologias de 

informação, Indústria de pesca e derivados, incluindo a construção de embarcações e 

redes, Energia e Águas, Habitação social, Hotelaria e Turismo. 

 

Setor de Transportes 

Estratégia: Privatização, Construção de um sistema integrado de transportes, 

Ligação do sistema de transportes angolano com o da SADC, Criação de instituições 

qualificadas para fazer o planeamento urbano, Criação de órgãos reguladores para cada 

tipo de meios de transporte, Desenvolvimento de 3 corredores que comecem nos portos 

e terminem nos caminho de ferro, Revitalização do transporte marítimo e sistema de 

distribuição para restabelecer a competitividade de empresas nacionais, Modernização 

dos portos. 

 

Áreas de Investimento: 

Estradas: Transportes públicos urbanos, Transporte interprovincial and 

intermunicipal de passageiros, Meios de transporte de mercadorias e bens de médio e 

grande porte, proposta de atribuição de incentivos para taxis individuais está a ser 

estudada. 

Caminho de ferro: O Estado é dono das companhias ferroviárias CFL, CFB e 

CFM, É uma área aberta à investimentos em todas as suas vertentes, O governo aprovou 

um estudo preliminar, o “Ango Ferro” para melhorar, construir e ampliar todas as linhas 

de caminho de ferro angolano. 

  Corredores 

• Malange, Lobito e Namibe, criados pelo governo; 
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• Setor público e o privado podem investir; 

• Desde que deem acesso ao mar à países não litorâneos e por consequência estimulem o 

desenvolvimento regional; 

 Portos 

Aberto ao investimento ( Privatização da Gestão), Porto que pode ser arrendado: 

Luanda; Portos em uso: Lobito, Namibe, Cabinda, Soyo e Porto Amboim, Transporte 

Marítimo, Tanto a navegação costeira e transporte marítimo internacional em Angola 

são atividades liberalizadas; Aviação, Atividade liberalizada para transporte aéreo 

nacional, Transporte aéreo internacional é uma atividade condicionada pelo exercício de 

direitos de tráfego a ser negociado com a companhia aérea nacional, O investimento 

privado é possível no processo de remodelação de infraestrutura e prestação de serviço. 

Setor das Telecomunicações 
Delimitação de setores de lei; 

Lei nº 5/02 de 16 de abril de 2002 

Reserva absoluta de Estado: rede básica de telecomunicações; Reserva relativa de 

Estado: serviços de telecomunicações de uso público e as atividades económicas 

suscetíveis de serem contratados por entidades não pertencentes ao setor público, por 

meio de um contrato de concessão. 

Setor de Energia 

Iniciativas: 

● Modernizar e expandir a capacidade de produção de eletricidade;  

● Promover o desenvolvimento da rede elétrica nacional, incluindo os sistemas 

Norte/Central e Central/Sul;  

● Promover o desenvolvimento de fontes locais, tais como pequenas centrais 

hidro-elétricas para a eletrificação das zonas rurais; 

●  Colocar em prática o Programa Nacional de Eletrificação, que inclui o 

desenvolvimento de novas fontes de energia; 

●  Aumentar e diversificar a produção de eletricidade utilizando a energia derivada 

da água, energia eólica, solar e de fontes de biomassa; 

●  Reorganização institucional do setor elétrico, com a possibilidade de criação de 

empresas privadas para a produção e distribuição de eletricidade; 
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Produção de Energia 
O setor está indo de sua capacidade instalada atual de 1.000 MW para chegar a 

5,500 MW no prazo de 5 anos; 

O governo planeia entregar à operadores privados, por meio de concursos públicos, para 

construção e operação com base no 

sistema de BOT; 

Parecería público-privada 
A revisão da Lei Geral de Eletricidade está em curso para tornar possível, 

àsentidades privadas, participar de atividades relacionadas ao setor. 

Estas incluem a produção e distribuição de energia por entidades privadas no 

âmbito das concessões do Governo; 

 Sistema de geração de energia 

● O sistema Norte abrange Luanda e províncias do Bengo, Malange, Kwanza 

Norte e Kwanza Sul; 

● O sistema centro abrange as províncias de Benguela e Huambo; 

● O sistema Sul abarca as províncias da Huíla e Namibe; 

 Setor de Águas 

● Angola é o segundo país mais dotado em África em termos de recursos hídricos 

com chuvas intensas em quase todo o país; 

● 60% de Angola regista uma chuva média anual de cerca de 1000mm. 

● Mas apenas 50% da população tem acesso à água potável e só 16% tem água 

canalizada; 

● Vale investir na infraestrutura das cidades, redes de alongamento, tratamento de 

água, abastecimento e no sistema de esgoto. 

Setor da Agricultura e Gado 

Vantagens 

Mercado interno potencial; 3 milhões de hectares de solo arável, Condições 

climáticas favoráveis; Biodiversidade e ambiente sem solos, água ou atmosfera 

poluídos; Existência abundante de água; Zonas mais irrigadas: Bengo, Cabinda, Luanda 

e Huíla. Principais Plantações: tubérculos, cereais e frutas. 

Programas do Governo 
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Promoção do agronegócio: Agroindústrias, Exploração sustentável dos recursos 

florestais; Regulamentos veterinários e sanitários; Construção e reabilitação de 

infraestruturas de áreas irrigadas, armazéns e silos; Pesquisa e desenvolvimento; 

Capacitação e treinamento; Promoção do crédito rural 

  
 Incentivos Fiscais 

Zonas de 
Desenvolvimento 

Zona A Zona B Zona C 

 (Luanda, 
principais 
municípios de 
Benguela, Lobito, 
Huila e Cabinda) 

(restantes municipios de 
Benguela, Cabinda, 
Huíla, Kwanza Norte, 
Kwanza Sul, Bengo, 
Uíge, Lunda Norte e 
Lunda Sul) 

(Huambo, Bié, 
Moxico, Kuando 
Kubango, Cunene, 
Namibe, Malange 
e Zaire) 

Transferência dos 
dividendos 

A partir de USD 
50 milhões – 1� 
Ano; 

A partir de USD 5 
milhões – 1� ano; 

A ser negociado 

 De USD 10 
milhões atéUSD 
50 milhões – 
2�Ano; 

De USD 1 milhão até 
USD 5 milhões – 2 ano 

 

 De USD 1 milhão 
até USD 10 
milhões - 3º ano; 

  

As percentagens transferíveis de dividendos serão negociados caso a caso e deverão ser 

incluídos no contrato da empresa. 

 
 
 
 

ANEXO II – INQUÉRITO POR ENTREVISTA  
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UNIVERSIDADE PORTUCALENSE 
Infante D. Henrique 

Departamento de Ciências Económicas e Empresariais 

INQUERITO POR QUESTIONÁRIO 
ESTUDO “ ANÁLISE DE INVESTIMENTO DAS MULTINACIONAIS  EM 

ÁFRICA: O CASO DE ANGOLA” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grupo I - Identificação  

I.I. Identificação do entrevistado 
1. Sexo: 

Feminino  Masculino  

 
2. Idade:  
Menor de 18 anos                   De 18 à 25 ano  De 26 à 35 

anos 
 Mais de 35  

 
           

3.  Formação Académica 
Básico   Médio  Superior   

 
 
 

I.II. Identificação da Empresa 
4. Setor que atua 

Petrolífero  Não Petrolífero  

Se for o setor Não Petrolífero, indica a área______________________________  
5. Tempo de existência (Criação ou constituição) 

 
Menos de 6 
meses 

 De 6 meses a 1 
ano 

 De 3 à 5 
anos 

 Não sabe/ 
Não 
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responde 
 
 

6. País de origem________________________________ 
 

7. Há quanto tempo está em Angola 
 
Menos de 6 
meses 

 De 6 meses a 1 
ano 

 De 3  á 5 
anos 

 Não sabe/ 
Não 
responde 

 
 

 
I.II. Identificação da localização da empresa em Angola 

8.  A empresa está localizada 
No norte  No centro  No sul  No leste  

 
 

9.  Das 18 províncias indica onde está a empresa___________________________ 
 
Grupo II – Causas/Motivação do investimento 

 
10. Qual é a principal razão que levou a Empresa sair do seu país de origem? 

(indique apenas uma) 
Procura de melhor 
mercado 

 Política de 
investimento 

  Outra (as)  Qual 
(ais)? 

 

 
Se considerar a 3ª opção (outra/Qual) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________ 

11. Quais a razão de escolha de Angola para investir? 
 
Melhor 
Mercado  

 Matéria-
Prima 

 Política de 
investimento 

 Outra (as) 
Qual (ais) 

 

 
Se considerar a 3ª opção (outra/Qual) 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________ 

Grupo III - Integração no País 
III-I. Inserção no mercado Angolano 

12. A empresa está bem inserida no mercado Angolano 
 
Mau  Bem   Outra (as)  Qual 

(ais)? 
 

 
Se considerar a 3ª opção (outra/Qual) 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________ 
 
 

13. Quais as principais Barreiras que encontra ao investir em Angola? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____ 
 

14. Quais as possíveis medidas que o Estado Angola deveria tomar para maior 
atracão de Investimentos das Multinacionais? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 
 

Muito obrigado pela sua colaboração 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III –  EMPRESAS PETROLIFERAS NO MERCADO 

ANGOLANO 
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SONANGOL End: Rua 1º Congresso do MPLA, 8-16 Tel: 222 334448 Fax: 222 

391782 Email: secretariageral@sonangol.co.ao Web: www.sonangol.co.ao PCA: 

Francisco de Lemos  

PETROMAR End: Rua Rodrigues de Miranda Henriques, 17, Maculusso Tel: 222 

321600 Fax: 222 322260 Email: petromar@petromar.co.ao Web: www.petromar.co.ao 

PCA: Jean-Yves Poulet  

CHEVRON TEXACO End: Avenida Dr. Agostinho Neto s/n, Chicala Tel: 222 692600 

Fax: 222 394348  

Web: www.chevroninangola.com PCA: Richard Cohagan  

TOTAL E&P ANGOLA End: Rua Rainha Ginga, Torre Total Angola Tel: 222 671000 

Fax: 222 674166 Email: jorge.cardoso@total.com  

Web: www.total.com PCA: Jean-Michel Lavergne  

BP ANGOLA End: Av. 4 de fevereiro no 82, 1o Andar Tel: 222 637440 Fax: 222 

637333 Email: antonio.vueba@bp.com  

Web: www.bp.com PCA: Martin Morris  

ENI ANGOLA End: Rua Nicolau Gomes Spencer, no 140 Tel: 222 391944 Fax: 222 

394133 Email: artur.domingos@eniangola.eni.it / reception.eniangola@miangola.en.it 

PCA: Fabrizio Trilli  

ESSO End: Av. Rainha Ginga, 128/ 1º Tel: 222 333058 Fax: 222 391583/331140 Web: 

www.exxonmobil.com PCA: Stephane de Mahieu  

HULL BLYTH LTD. End: Av. 4 fevereiro, Nº 23/24 Tel: 222 311421 / 310301 Fax: 

222 310879 Web: www.hull-blyth.com Diretor para Africa Sub-Sahariana: Chizzy 

Nnamchi  

HALLIBURTON GROUP End: Base da Sonils, Porto de Luanda- C.P.- 3736 Luanda-

Angola Tel: 222 310925 Fax: 222 311763 Web: www.halliburton.com Diretor Geral: 

Bob Dodantedgrast  
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PETROBRAS End: Condomínio Belas Business Park Via A1 S/A, Edifício Malange 8º 

Andar Tel: 222 390330 / 334722 / 390780 Fax: 222 390480 Web: 

www.petrobras.com.br  

Odebrecht End: Via A1 - Av. Talatona Condomínio Belas Business Park - Torre 

Cabinda 7º Tel: 222 678007 Fax: 222 678070 Web: www.odebrecht.com  

ADC (Angolan Drilling Company) End: Rua Garcia de Resende, 77 Tel: 222 322581 

Fax: 222 321208 Diretor Geral: Sr. Raul  

FRIEDLANDER ANGOLA End: Rua Comandante Kima Kyenda, Nº96,Boavista Tel: 

222 311565 Fax: 222 341463 PCA: Georges Linder  

TECHNIP - COFLEXIP End: Rua Rainha Jinga, 6 -1º Andar Tel: 222 372298 Fax: 

222 371757 Diretor Geral: Claude Perrier  

Maersk Oil Angola AS End: Belas Business Park, Luanda Building, 7th floor Via 1 - 

Talatona Tel: 226 430306 Fax: 226 430311 Diretor Geral: Ander Damgaard  

Pride International End: Rua do Futungo, 54 Tel: 226421101 PCA: Fábio Teixeira  

GALP ENERGIA End: Avenida Comandante Gika, 150 Tel: 222 310832 / 311874 

Fax: 222 311315 Diretor Geral: Renato Azevedo  

NIS GAZPROM NAFTAGAS End: Rua Fernão Mendes Pinto 110, Bairro Alvalade 

Tel: 923 647752 Email: naftagas.angola@snet.co.ao Diretor Geral: Kiril Kravchenko 

 

Anexo IV – EMPRESAS MINEIRAS EM ANGOLA 

 

Sociedade Mineira do Catoca End: Setor Talatona – Luanda Sul Tels.: 2226247000 | 

2226247001 Fax.: 222006140 | 222006141 Web: www.catoca.com PCA: Ganga Júnior  

Sociedade Mineira do Chitotolo End: Rua Eduardo Mondlane, 168 Fax: (+244) 

222391288 Email: chitotolo@chitotolo.com PCA: Mário Mutchileno  

Bauxite Angola – Sociedade Mineira e Investimentos End: Rua Rei Katyavala, 103 

Tel: (+244) 222441883 Fax: (+244) 222441836 Email: info@bauxiteangola.com PCA: 

Engº Bernardo Campos  

De Beers Angola Holdings End: Rua Kiteculo Mengu, 91, R/C Tel: (+244) 222323110 

Email: debeers.angola.holdings@netangola.com  
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ENDIAMA EP – Empresa Nacional de Diamantes de Angola End: Endereço: Major 

Kanhangulo, 100, Luanda-Angola Fax: (+ 244) 337216/332718 Tel: (+ 244) 222 

333018 /337276/332718 Email: contactos@endiama.co.ao PCA: Carlos Sumbula 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 


