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Membro da OMC desde 1996
População
● 29,78 milhões
Área
● 1 246 700 km2
Fuso horário
● +1h (inverno)
Moeda
● Kwanza angolano (OAO)

BREVE
CARACTERIZAÇÃO

1€ = 347,57 OAO

PIB
PIB per capita
Peso da Agricultura

(FAO, 2016; WTO, 2018; World Bank, 2017)
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● 124,21 mil milhões US$
● 3 924 US$
● 6 % do PIB
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Trocas comerciais de bens transacionáveis (excluindo
serviços) entre Portugal e Angola (média 2013-2017):
Exportações
● 2,3 mil milhões €
Importações
● 1,3 mil milhões €
Saldo balança comercial ● 1 mil milhões €

Setor agrícola e agroalimentar (AA):
Exportações
● 560 494 milhões € (2ª posição)
Importações
● 1 046 milhões € (98ª posição)
Saldo
● 559 448 milhões €

Trocas Comerciais (AA+M+F) (média 2013-2017)
2204 Vinhos de uvas frescas
2203 Cervejas de malte

10,0%
9,6%

1601 Enchidos e etc., de carne, miudezas ou sangue

7,8%

1507 Óleo de soja e suas frações
Águas com açúcar ou outros produtos; outras
2202
bebidas
0401 Leite e nata, não concentrados

7,7%

4819 Embalagens de papel, cartão etc.

2,7%

0403 Leitelho, leite coalhado, iogurte, etc.

2,5%

1101 Farinhas de trigo ou trigo/centeio
0203 Carnes de suíno

2,5%
2,3%

3,4%
3,1%

0306
4407
4403
0901

Crustáceos
Madeira serrada, etc.
Madeira em bruto
Café

2302

Resíduos de tratam de cereais ou leguminosas

2,8%

0303

Peixes congelados
Águas com açúcar ou outros produtos; outras
bebidas
Cervejas de malte
Bananas, frescas ou secas
Plantas, partes para usos não alimentares

1,4%

2202
2203
0803
1211

54,4%
17,0%
10,6%
9,1%

1,1%
1,0%
0,8%
0,4%

Importações

Produtos dos setores agrícola e agroalimentar, mar
e florestas (AA+M+F):
Exportações
● 678 836 milhões € (3ª posição)
Importações
● 6 485 milhões € (73ª posição)
Saldo
● 672 351 milhões €
Representam perto de 29,1% do total de exportações de
bens transacionáveis e 0,5% das correspondentes
importações.

ANGOLA

Exportações

RELACIONAMENTO BILATERAL P O R T U G A L -

Evolução das Trocas Comerciais (2013-2017)

milhares €

- Exportações - Importações ● Saldo

PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO
Principais contributos para a variação das exportações (AA+M+F)
Aumento das exportações

Redução das exportações

Oportunidades
As relações atuais de Cooperação entre Portugal e Angola são
enquadradas por um conjunto de Acordos, memorandos e
protocolos. No âmbito agrícola destacam-se dois protocolos de
cooperação, assinados em 2017 e 2018, entre o Ministério da
Agricultura e Florestas da República de Angola e o Ministério
da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural da
República Portuguesa. O segundo aprova o Plano de Ação para
2019 – 2021.

Angola não integra ainda o Acordo de Parceria Económica da
UE com os países da Africa austral (APE da UE-SADC), sendo a
exportação dos seus produtos para a UE feita pelo subsistema
SPG designado EBA, ou TMA, Tudo Menos Armas, em que
todos os produtos, exceto armas, ao entrar na UE, estão
isentos de direitos alfandegários.

Um destaque final para a intervenção da UE em Angola, com
competência delegada no Camões Instituto da Cooperação e
O plano de ação contempla várias ações de cooperação
da Língua, através do projeto FRESAN (Programa de
institucional e de cooperação empresarial de que se salientam Fortalecimento da Resiliência e da Segurança Alimentar e
a criação de uma camara de agricultura luso-angolana, prevista Nutricional em Angola), que tem por objetivo contribuir para a
para 2019, e várias ações nos domínios da produção pecuária, redução da fome, pobreza e vulnerabilidade à insegurança
produção agrícola e incentivo ao investimento empresarial
alimentar e nutricional, através do fortalecimento sustentável
reciproco.
da agricultura familiar, nas províncias do sul de Angola mais
afetadas pelas alterações climáticas, Cunene, Huila e Namibe.
Pela importância que detém a participação de Angola nos
trabalhos no âmbito da CPLP, destaca-se a assinatura pelo
Como oportunidades de investimento para os produtores e
Ministro da Agricultura e Florestas de Angola, em Julho de
industriais agroalimentares nacionais e desenvolvimento de
2018, da Carta de Lisboa pelo Fortalecimento da Agricultura
parcerias locais, destacam-se os produtos em que Angola não
Familiar, como um passo importante para a concretização das apresenta autossuficiência: hortícolas, fruta, cereais, vinho,
Diretrizes para o Apoio e Promoção da Agricultura Familiar nos água de mesa, azeite, pescado, carne e produtos
Estados-Membros da CPLP.
agroindustriais como lacticínios, açúcar, farinha de trigo, óleo
alimentar e sumos.

BILATERAL
Produtos
Sémen suíno
Bovinos

Processos Habilitação
à Exportação (DGAV)
Resolvido em 2017
Em curso

Sémen equino

Em curso

Embriões Bovino

Em curso

Cães e gatos com caráter comercial

Em curso
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