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SOBRE ESTE RELATÓRIO

SOBRE ESTE RELATÓRIO
Temos o prazer de apresentar o nosso primeiro Relatório de Impacto. A ênfase deste
Relatório é a nossa abordagem ao desenvolvimento sustentável e os contributos
estratégicos assim como a assistência técnica prestada aos nossos investimentos nos
Fundos FIPA I e FIPA II, de forma a aumentar a sua sustentabilidade, resiliência, agilidade
e, por fim, o seu impacto. Adicionalmente, pretendemos demonstrar como os aspetos
do desempenho identificados estão interrelacionados e ajudam a criar valor partilhado
para todos os stakeholders. Por fim, explicamos as nossas estratégias para melhorar a
qualidade de informação disponível para todos os stakeholders, comunicando os fatores
que influenciam tanto a nossa capacidade como aquela dos nossos investimentos para a
criação de valor. Este é o primeiro passo na nossa produção de relatórios de impacto e irá
refletir a nossa posição como líder de mercado na contribuição para o desenvolvimento
sustentável no sector do investimento em Angola.
As informações neste Relatório foram reunidas através de
uma abordagem integrada. Inicialmente, foram recolhidas
medidas quantitativas de desempenho das empresas em
que investimos. Um dos requisitos do nosso investimento
é a conformidade das empresas participadas com os
Padrões de Desempenho da IFC, com o nosso próprio
Sistema de Gestão Social e Ambiental (SGSA) e outros
padrões reconhecidos de boas práticas internacionais
aplicáveis a cada tipo de investimento em particular.
São esses padrões que formam a base desse relatório.
Adicionalmente, foram obtidas informações relacionadas
com os nossos investimentos através de visitas aos locais
e entrevistas não apenas às empresas participadas,
mas igualmente às suas respetivos stakeholders. Esta
recolha de informação foi realizada por uma consultora
independente especializada em desempenho Ambiental,
Social e de Governação (ASG), utilizando para o efeito
as melhores práticas internacionais para garantir a
credibilidade dos resultados. Finalmente, foi analisada
a nossa documentação principal (como políticas ASG e
sistemas de gestão).

Este relatório é dirigido principalmente a acionistas e
financiadores. Contudo, poderá ser de interesse para
todos os stakeholders, incluindo os nossos parceiros
estratégicos, departamentos governamentais, reguladores
e comunidades nas quais operamos.
Este relatório não tem garantias externas. No entanto,
o Conselho de Administração da ACP é responsável
por assegurar a responsabilidade corporativa e gestão
de riscos associados, garantias conjuntas e relatórios
corporativos, tendo analisado e aprovado este relatório.

São bem-vindos comentários escritos e feedback de
todos os stakeholders que se relacionem com este
relatório no concreto ou com outras questões no geral.
Pedidos de informação sobre este Relatório devem ser
enviados para:
contactos@angolacapitalpartners.com

Em memória de Francisco Lobo de Vasconcelos (1973 – 2014),
um pioneiro do investimento de capital de risco em Angola

Fazenda Girassol, Província do Zaire
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MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MENSAGEM DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Caros stakeholders,
Congratulamo-nos com a oportunidade de celebrar e apresentar o nosso impacto em Angola neste primeiro Relatório de Impacto.
A Angola Capital Partners (ACP) lançou o Fundo de Investimento Privado – Angola (FIPA) há dez anos. Neste momento em que
nos aproximamos do termo do FIPA I e estamos em pleno período de investimento do FIPA II é uma oportunidade ideal para
partilhar os sucessos e desafios que vivemos nesta notável jornada de crescimento e desenvolvimento.
A última década assistiu a mudanças significativas no macroambiente, com fatores económicos, políticos, sociais, tecnológicos,
ambientais e éticos a influenciar a forma como fazemos negócios a nível operacional. Com o apoio de consultores, parceiros e
principalmente com o trabalho árduo dos promotores e funcionários das empresas em que investimos, a nossa equipa orientou
cuidadosamente a organização durante os períodos de crise económica e de transição política. A equipa demonstrou resiliência
e dedicação à medida que investigamos, implementamos e nos adaptamos a novas tecnologias, sistemas, processos e
procedimentos em busca do melhor desempenho.
Em resposta às necessidades e desafios demográficos e ambientais enfrentados por Angola, pela região e pelo mundo em
geral, os nossos temas de investimento contribuem para os objetivos da Estratégia Angola 2025 e do Plano de Desenvolvimento
Nacional (NDP), que procuram melhorar o bem-estar e a qualidade de vida de todos os cidadãos angolanos. Estes temas também
contribuem para a Agenda 2063 da União Africana (UA), para o Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional da
Comunidade dos Estados Membros da SADC (RISDP), a Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDA) 2030 e
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que Angola subscreve. Em resposta a esses desafios, entre os temas de
investimento apresentados neste relatório estão incluídos:
• Segurança alimentar e substituição de importações através do investimento na agricultura e na indústria pesqueira;
• Proteção ambiental e sustentabilidade através do investimento em gestão de resíduos para o setor do petróleo e gás;
• Reconstrução nacional através de investimento na produção de materiais de construção;
• Diversificação económica afastando-se de uma economia monolítica altamente dependente do setor do petróleo e gás;
• Dignidade no local de trabalho através do aumento de postos de trabalho e remuneração em todas as empresas em que investimos; e
• Crescimento da economia através de contribuições fiscais, procurement local e criação indireta de postos de trabalho.

Este ano, aperfeiçoamos e testamos o nosso Modelo de Impacto proprietário utilizando as diretrizes da Rede Global de
Investimento de Impacto (GIIN) e o Relatório de Impacto de Padrões de Investimento (IRIS) como ponto de partida. É com grande
satisfação que anunciamos que a investigação a nível das bases e a avaliação de impacto confirmaram a nossa contribuição
substancial para a transformação da qualidade das empresas angolanas em que investimos, bem como das vidas dos seus
funcionários, clientes, famílias e comunidades nos últimos dez anos. Também iremos mostrar como contribuímos para as metas
para alcançar os ODS definidas por Angola. As lições aprendidas com a análise do nosso impacto serão incorporadas nas
estruturas de impacto e nos sistemas de gestão daqui para a frente e fornecerão um indicador mais claro para monitorizar e medir
o nosso impacto nas comunidades onde operamos.
O papel dos fundos de investimento privado como catalisadores do desenvolvimento é patente ao observar a forma como esses
fundos estimulam os resultados sociais através da inovação e de investimentos em agricultura, saúde, educação e eficiência
de recursos. Além disso, estes investimentos em infraestruturas e empresas estimulam a atividade económica e a criação de
emprego, o que influencia positivamente os níveis de pobreza e a desigualdade de rendimentos. No futuro, a nossa equipa está
empenhada em explorar novas parcerias com todos os stakeholders na implementação das estratégias para fazer Angola sair
da lista dos países menos desenvolvidos (LDC) em fevereiro de 2021, através da promoção de uma economia diversificada e
inclusiva.
Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os intervenientes, parceiros, colaboradores, clientes e
comunidades que nos ajudaram a alcançar estes importantes resultados através da sua dedicação e compromisso com Angola.

Fazenda Girassol, Província de Luanda

Mais importante, com este relatório gostaríamos de convidar todos os stakeholders a colaborar connosco nesta jornada para a
prosperidade. Vamos trabalhar em conjunto com aqueles que oferecem e aqueles que procuram capital para o desenvolvimento
de Angola e do continente africano. Quando olhamos para o que já foi alcançado com os limitados recursos disponíveis que o
ACP geriu, podemos imaginar o muito mais que poderá ser alcançado no futuro se todos trabalharmos juntos.
Atenciosamente
O Conselho de Administração da Angola Capital Partners
ANGOLA CAPITAL PARTNERS | Relatório de Impacto | 10 anos
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A NOSSA ABORDAGEM
Empresas sustentáveis criam
desenvolvimento

Kifangondo, Província de Luanda

INVESTIR PARA O DESENVOLVIMENTO

INVESTIR PARA O DESENVOLVIMENTO

“

A partir de “Investing for Development”, Norfund (2016), p. 7-9

Informações fundamentais:
• O número de pessoas em todo o mundo que vivem em extrema pobreza diminuiu em mais de 50% desde 1990. O
principal fator de redução da pobreza tem sido o crescimento económico sustentado envolvendo uma grande parte da
força de trabalho.
• Nove em cada dez postos de trabalho em países de baixo e médio rendimento são proporcionados pelo setor privado.
• A remoção de obstáculos ao crescimento do setor privado é necessária para a criação de emprego e redução da pobreza.
• As previsões dos ODS da ONU para os próximos 15 anos acentuam cada vez mais o papel do setor privado no apoio
ao crescimento sustentável.

INVESTIR PARA O DESENVOLVIMENTO

Uma análise dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milénio, realizada pelo PNUD, mostra que um crescimento
com uma base alargada a todos os setores tem o maior
impacto na redução da pobreza. Isso deve-se ao facto
de envolver uma grande parte da força de trabalho e
oferecer oportunidades tanto para o trabalho em regime
independente como para o trabalho por conta de outrem.
A forma mais eficaz de reduzir a pobreza é disponibilizar
empregos. “Quer sejam agricultores de subsistência,
trabalhadores assalariados ou empresários independentes,
os pobres obtêm a maior parte do seu rendimento do
trabalho. Este simples facto significa que o nível de
emprego, a qualidade do emprego e o acesso que os
pobres têm a oportunidades de rendimento digno serão
fatores determinantes da redução da pobreza”, afirma a
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento
Económico. A elaboração e a implementação de políticas
que promovam o crescimento inclusivo devem, portanto,
ser uma prioridade fundamental para os governos que
procuram reduzir a pobreza.

A importância do trabalho é reconhecida pelas pessoas
pobres. Mais de 70% dos entrevistados na investigação
do Banco Mundial “Vozes dos Pobres” afirmaram que
conseguir um emprego é a melhor maneira de escapar
à pobreza. Mas o desemprego ainda é visto como o
problema mais importante que os governos precisam
resolver, de acordo com uma sondagem do Afrobarómetro
de 2015 em 36 países africanos.

Reduzir os obstáculos à criação de emprego
O setor privado desempenha um papel essencial na
criação de emprego. Mais de nove em cada dez postos
de trabalho em países de baixo e médio rendimento são
fornecidos pelo setor privado, e as pequenas e médias
empresas desempenham um papel fundamental, com mais
de 80% dos empregos formais. Na África Subsaariana,
o setor privado é responsável por 93% do emprego
remunerado, comparado com 77% na Europa. Para reduzir
a pobreza, é crucial compreender e mitigar as restrições
que as empresas privadas enfrentam na criação de
empregos.

O crescimento económico reduz a pobreza
A importância do crescimento económico para a redução
da pobreza é ilustrada por variadas análises comparativas
entre países. Em 2004, por exemplo, Kraay publicou um
estudo sobre uma vasta amostra de países de baixo e
médio rendimento, mostrando que entre 66% e 90% da
redução da pobreza absoluta poderia ser explicada pelo
crescimento dos rendimentos médios. Da mesma forma,
o Department for International Development (DFID) do
Reino Unido encontrou provas esmagadoras, em análises
comparativas entre países e estudos de casos, de que
o crescimento rápido e sustentado é fundamental para
a redução da pobreza. O DFID estima que um aumento
de 10% no rendimento médio de um país normalmente
reduzirá a taxa de pobreza entre 20 e 30%.
O crescimento económico rápido é possível e é
influenciado pela capacidade de um estado implementar
políticas que aumentem o crescimento e promovam o
incremento da produtividade. Países como Coreia do
Sul e Singapura mostraram que mesmo estados que não
possuem recursos naturais significativos podem passar
dos mais pobres aos mais ricos em menos de 50 anos se
o contexto político for favorável e os níveis de investimento
elevados.

Criar Emprego é a Chave para a Redução da
Pobreza
Mesmo que os países tenham taxas de crescimento
semelhantes, o impacto desse crescimento sobre a
pobreza pode variar, dependendo da forma como as
pessoas pobres são capazes de participar do processo de
crescimento.
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UMA PERSPETIVA SOBRE A ACP

UMA PERSPETIVA SOBRE A ACP

UMA PERSPETIVA SOBRE A ACP
A nossa história
Estabelecimento e primeiro fecho do FIPA com capital de 28 M USD

A ACP é o resultado de uma parceria entre o Banco Angolano de Investimento (BAI) e a
Norfund, com a missão de criar um mercado de fundos de investimento privado em Angola
e tornar-se a entidade gestora independente líder e a primeira escolha de financiamento
para as médias empresas angolanas. O BAI é o maior banco privado de Angola com mais
de 20 anos de experiência no financiamento do setor privado e a Norfund é a instituição
Norueguesa do estado para financiamento do desenvolvimento, fornecendo capital às
empresas do setor privado em países em desenvolvimento.
O Fundo FIPA I foi lançado em 2010 e o FIPA II em 2017,
contudo, a jornada começou no início de 2008, quando a
ACP e seus investidores se reuniram com representantes
de várias instituições financeiras de desenvolvimento,
incluindo o Banco Europeu de Investimento (BEI), o
Fundo para Países em Desenvolvimento (IFU) e a Agência
Espanhola de Desenvolvimento (FONPRODE), para
procurar a participação de outros investidores num fundo
de investimento privado lançado com o objetivo de atrair
investimentos estrangeiros para Angola e estimular o
clima global de investimento, criando um mercado local
de fundos de investimento privado e defender o caso de
Angola como destino de investimento internacional.

As atividades dos fundos tiveram vários resultados
positivos que contribuíram para alguns dos ODS, tal como
está expresso no nosso Modelo de Impacto na página 28
deste relatório, e nas prioridades nacionais de Angola para
2013-2017, incluindo as seguintes:

Desde então, foi obtido um total de 87 milhões de dólares
para financiamento a longo prazo de empresas angolanas.
O FIPA I conseguiu 39 milhões de USD em capital
comprometido, agora totalmente investido, enquanto o
FIPA II conseguiu 47,5 milhões de dólares em capital
comprometido que está ainda na fase de ser investido em
Angola.

• Harmonizar o desenvolvimento do território nacional; e

• Garantir a unidade e a coesão nacional;
• Promover o desenvolvimento humano e o bem-estar;
• Promover o desenvolvimento competitivo e equitativo
sustentável;
• Apoiar o desenvolvimento do empreendedorismo e do
setor privado;

Fecho final do FIPA atinge 39 M USD

2010
2011

Investimento num grupo empresarial de
serviços de impressão e comunicação

2012

2013

HISTÓRICO DO
FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO DAS
MÉDIAS EMPRESAS
ANGOLANAS

2014

Investimento num grupo
empresarial de pescas

Investimento num operador de
serviços gestão de resíduos

• Promover a integração competitiva da economia
angolana no contexto mundial e regional.

2015

Investimento numa empresa de
agronegócio e numa empresa de
materiais de construção

2016
2017

Início do FIPA II, com capital de 45 M USD

Fecho do FIPA com capital de 48 M USD;
Investimento do FIPA II num grupo empresarial
de pescas.
Tombwa, Província de Namibe
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Fazenda Girassol, Província do Zaire

UMA PERSPETIVA SOBRE A ACP

UMA PERSPETIVA SOBRE A ACP

O nosso Valor Acrescentado para as Empresas Angolanas

As Empresas em que investimos

O valor acrescentado da ACP para as empresas em que investe vai para além do
investimento monetário pelos seus fundos de investimento e tem três vertentes: capital,
disciplina financeira, e compromisso de longo prazo. A equipa da ACP, com a sua
experiência, capacidade e competência, trabalha em estreita colaboração com a
administração das empresas participadas para dar apoio nas principais decisões
estratégicas.

Valor acrescentado da ACP

Essas áreas-chave de envolvimento e experiência incluem:
• Finanças corporativas;
• Relatórios de gestão e controle financeiro;
• Estratégia corporativa;

Disciplina
Financeira

Capital

Compromisso
de longo prazo

• Marketing;
• Gestão e desenvolvimento do capital humano;
• Governação corporativa, relatórios e transparência;

Empresas Investidas

• Parcerias de investimento de longo prazo.

Os instrumentos de financiamento oferecidos às empresas participadas incluem participações
em capital, suprimentos, empréstimos convertíveis e outros instrumentos mezzanine. Devido
à sua forte rede nacional e internacional, a ACP também é capaz de identificar outras
instituições financeiras para cofinanciamento de projetos.

BETABLOCOS

Os nossos
facilitadores

Equipa altamente
qualificada & motivada

Forte rede de contactos
locais & internacionais

Os nossos serviços

Soluções financeiras

Capacitação
institucional

Resultados
estratégicos

Expansão do produto

Expansão geográfica

Realinhamento
organizacional

Facilitamos o investimento de parceiros internacionais em Angola.
13
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UMA PERSPETIVA SOBRE A ACP

UMA PERSPETIVA SOBRE A ACP

Os nossos Fundadores

Os nossos Fundadores

A Norsad Finance Limited é um investidor de impacto estabelecido para
contribuir para o desenvolvimento do setor privado das economias da África
Austral, fornecendo financiamento a empresas que sejam financeira, social e
ambientalmente sustentáveis. A Norsad prioriza investimentos em negócios
que criem empregos sustentáveis, diversifiquem as economias locais e estejam
dispostos a adotar ou manter condições de trabalho adequadas e boas práticas de
governação.

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) foi fundado em 1996, sendo o primeiro
banco privado em Angola. Entre os maiores bancos angolanos, o BAI oferece um leque
completo de produtos e serviços para clientes individuais e corporativos, incluindo uma
gama de soluções de financiamento inovadoras para PMEs orientadas por uma equipe
de profissionais dedicados e especializados. O BAI está presente em todo o país através
de uma vasta rede de agências com presença local em todas as regiões angolanas, bem
como internacionalmente através do BAI Europa (Portugal), BAI Cabo Verde e parcerias
locais em São Tomé e Príncipe, África do Sul e Brasil.

Embora a Norsad tenha sido constituída no Botsuana em novembro de 2011,
a companhia tem uma história com mais de 25 anos. Iniciou as operações em
1990 como uma agência multilateral com sede em Lusaka. A criação da Agência
Norsad resultou de um acordo entre quatro países nórdicos (Dinamarca, Finlândia,
Noruega e Suécia) e 11 países da África Austral (Angola, Botsuana, Lesoto, Malawi,
Maurícias, Moçambique, Namíbia, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué)
para estabelecer uma organização que pudesse contribuir para o desenvolvimento
económico e independência dos países participantes da SADC, ao disponibilizar
moeda estrangeira para as operações de empresas do setor privado na região. A
instituição evoluiu para uma sociedade de responsabilidade limitada em 2012.

Norfund, o Fundo de Investimento Norueguês para Países em Desenvolvimento, foi
criado em 1997 e está sob a alçada do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Noruega.
O Norfund é um instrumento norueguês da política externa de apoio ao desenvolvimento.
O Fundo contribui para a redução da pobreza e para o desenvolvimento económico
por meio de investimentos em empresas lucrativas e da transferência de conhecimento
e tecnologia. As suas atividades são conduzidas de acordo com os princípios
fundamentais noruegueses da cooperação para o desenvolvimento.
O Banco Europeu de Investimento (BEI) é a instituição de crédito da União Europeia,
cujos acionistas são os 28 países membros da UE e que atua em África há mais de
40 anos. As atividades do BEI seguem as políticas e objetivos estabelecidos pelos
estados-membros da UE e cujos Ministros das Finanças são os Governadores do BEI. Os
empréstimos do BEI em África concentram-se na promoção de iniciativas lideradas pelo
setor privado, incluindo investimentos em PMEs e microfinanciamentos que promovem
o crescimento económico sustentável e contribuem para a redução da pobreza. O BEI
apoia também projetos do setor público que sejam fundamentais para o desenvolvimento
do setor privado e para a criação de um ambiente empresarial competitivo.
A Agência Espanhola de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional, por
intermédio do Gabinete do Secretário de Estado para a Cooperação Internacional e IberoAmérica pertencente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MAEC),
é responsável pela elaboração, gestão, implementação, monitorização e avaliação da
política externa para a Ibero-América, a cooperação internacional para o desenvolvimento
e a coordenação de atividades culturais noutros países, incluindo em África.
O Fundo de Investimento para Países em Desenvolvimento (IFU), um fundo estatal
dinamarquês, foi criado em 1967. O objetivo do IFU é promover a atividade económica
nos países em desenvolvimento, em colaboração com o comércio e a indústria
dinamarquesa. Para atingir os seus objetivos, o IFU investe em empresas de países em
desenvolvimento em colaboração com parceiros estratégicos dinamarqueses.
O Banco Millennium Atlântico (ATLANTICO) é uma instituição bancária criada em 2016
através da primeira grande fusão do sistema financeiro angolano, entre o Banco Privado
Atlântico e o Banco Millennium Angola, ambos fundados em 2006. Com mais de 10 anos
de experiência financeira, o ATLANTICO é um dos maiores bancos que operam em Angola
e uma referência devido à solidez financeira e serviços bancários para clientes individuais e

Os nossos stakeholders
O envolvimento dos stakeholders faz parte do nosso etos e da maneira como fazemos
negócios. O empenhamento efetivo de todos os intervenientes aumenta a transparência e
responsabilidade perante os stakeholders. Continuamos a influenciar os nossos parceiros de
forma a atrair e reter o apoio para os objetivos de aumentar a segurança alimentar, substituir
as importações, aumentar a sustentabilidade ambiental, apoiar a construção da nação,
aumentar a coesão e o crescimento dos negócios e melhorar a qualidade de vida em Angola.

Como é manifesto na nossa avaliação de impacto,
procuramos formas alternativas de assegurar uma
avaliação participativa do nosso impacto e de obter as
opiniões e perceções daqueles que queremos servir.

Interagimos com regularidade com os nossos sócios,
as empresas nas quais investimos, departamentos
governamentais, consultores, académicos, líderes
comunitários, funcionários e a comunidade.

No futuro, queremos melhorar e formalizar a nossa
estratégia de comunicação para definir com clareza as
diferentes stakeholders, bem como o nível de informação
necessária e a frequência do envolvimento. Isso garantirá
que as mensagens sejam adequadas ao público-alvo.

Para promover os nossos objetivos estratégicos,
continuaremos a interagir com os stakeholders a
todos os níveis e a monitorizar o desenvolvimento e a
implementação de estratégias fortes de participação dos
stakeholders a nível das empresas participadas.

corporativos. O ATLANTICO está presente em todas as 18 províncias angolanas com mais
de 130 balcões e lançou com sucesso a primeira sucursal digital em Angola.
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A NOSSA ABORDAGEM DO INVESTIMENTO

A NOSSA ABORDAGEM DO INVESTIMENTO

A NOSSA ABORDAGEM DO INVESTIMENTO
Desenvolvendo Negócios Sustentáveis
o Tripé da Sustentabilidade
O nosso compromisso de desenvolvimento de empresas
sustentáveis baseia-se na obtenção de resultados positivos
em três áreas distintas:
1. Viabilidade financeira: As empresas sustentáveis
devem ser financeiramente viáveis e, com o tempo,
gerar lucro. Isso é importante porque, à medida que
as empresas crescem e se tornam mais lucrativas,
os efeitos no desenvolvimento tendem a aumentar.
Contratam mais funcionários, por exemplo,
aumentam o seu envolvimento com fornecedores e
distribuidores e produzem mais bens e serviços.
2. Governação e integridade: Empresas sustentáveis
são caracterizadas por um alto grau de integridade
nos negócios e boa governação corporativa. Têm
processos claros e estruturas organizacionais
claras, como um conselho de administração.
A boa governação ajuda as empresas a serem
mais fortes, mais eficientes e mais responsáveis,
a diminuir os riscos e a protegerem-se contra
a má gestão. As medidas e práticas sólidas
anticorrupção são necessárias porque a corrupção
é dispendiosa e arriscada. A boa governação
e integridade ajudam as empresas a atrair o

investimento e o capital de que necessitam para
facilitar a continuação do crescimento.
3. Sólido desempenho ambiental e social: As
empresas nas quais investimos são obrigadas
a ter práticas ambientais e sociais sólidas.
Também devem cumprir os padrões ambientais e
sociais internacionais reconhecidos, bem como a
legislação e os regulamentos nacionais. Em muitos
países, as regras e regulamentos que protegem
os funcionários, o meio ambiente e os direitos dos
grupos vulneráveis são pouco implementados.
Desta forma, a nossa abordagem do investimento baseiase em boas práticas com o objetivo de aumentar os nossos
investimentos, para contribuir de forma mais significativa
para o desenvolvimento sustentável de Angola.

Estratégia e critérios de investimento
Ao selecionar cuidadosamente investimentos com a
dimensão adequada, que ofereçam crescimento a curto
ou médio prazo, esta estratégia de investimento permitenos criar valor para todos os intervenientes. Além disso,
ao sermos acionistas ativos nos nossos investimentos,
podemos prestar consultoria estratégica e trabalhar de
forma colaborativa para atingir as metas dos stakeholders.

Estratégia de investimento do FIPA
Tipo de Investimento

Objetivos de Indústria

•

Expansão

•

Management Buy-Outs & Buy-Ins

•

Privatização

Diversificados
Geralmente até 8 milhões USD por negócio

Dimensão do Investimento

Instrumentos Financeiros

Envolvimento de Acionistas
Saída
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Os nossos critérios de investimento baseiam-se em
princípios fundamentais que acreditamos formarem a base
das empresas de sucesso. Esses princípios auxiliam na

Critérios de investimento
Boa
governação
Vantagem competitiva clara
Disponibilidade para trabalhar com um
sócio investidor
Equipas de gestão fortes e empenhadas, com experiência
específica no setor
Negócios sólidos com bom potencial de crescimento para se tornarem intervenientes
nacionais e regionais

O nosso Processo de Investimento
Seguimos um rigoroso processo que diminui os riscos associados às oportunidades de
investimento. As nossas obrigações e compromissos com relação à integração ASG
no processo de investimento estão definidos no manual do Sistema de Gestão Social e
Ambiental (SGSA). Avaliamos os riscos ASG de potenciais empresas investidas por meio
de uma avaliação dos impactos específicos do setor e da empresa. As considerações ASG
também são usadas para entender como os riscos e oportunidades ASG podem influenciar
o valor financeiro e estratégico de um investimento.
Consideramos os riscos específicos de cada setor, como

que não financiamos, de acordo com a Lista de Exclusão

exigências legais, regulamentos e questões materiais,

da IFC.

Âmbito adicional para co-investidores, quando aplicável (prioridade para
investidores dos fundos ACP)

e identificamos áreas a valorizar. Desenvolvemos e

•

Capital próprio

para o encerramento de lacunas ASG em casos de não

•

Mezzanine

•

Dívida

•

Entre 10% e 49%, incluindo direitos minoritários

investimos e empresas parceiras cumpram todas as leis

•

Participação no Conselho de Administração

locais e nacionais aplicáveis e
 sigam as melhores práticas

Maturidade entre 3 e 5 anos
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diminuição dos riscos associados aos fundos investimento
privado e são refletidos em seguida:

implementamos um plano de ação corretivo documentado
conformidade e implementamos sistemas estruturados
para gerir de forma proativa os aspetos ASG das
operações. Exigimos que todas as empresas em que

internacionais que regem o desempenho ASG. Também é
importante referir que existem certos tipos de investimentos

Temos o compromisso de investir de forma responsável e
procurar oportunidades para criação de valor específicas
de setores e focada no ASG. Assim, assumimos o
conceito de materialidade. Em nossa opinião, o princípio
da materialidade – definindo os aspetos sociais e
ambientais mais importantes para as nossas companhias e
stakeholders – é uma ferramenta estratégica de negócios,
com implicações que vão além da responsabilidade
corporativa ou dos relatórios de sustentabilidade.
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Tombwa, Província de Namibe

DESTAQUES DO FUNDO

DESTAQUES DO FUNDO

DESTAQUES DO FUNDO

DESTAQUES DO FUNDO

FIPA I

FIPA II

INDICADORES FINANCEIROS

INDICADORES FINANCEIROS

USD
Compras domésticas
(procurement) (2015–2018)

76 384 047

Compras domésticas
(procurement) (2017–2018)

Impostos sobre os rendimentos
corporativos

41 646 657

Impostos sobre os rendimentos
corporativos

Outros impostos e taxas
governamentais

23 183 475

Outros impostos e taxas
governamentais

1 056 024

Total de taxas e comissões (PC)

61 842 219

Total de taxas e comissões (PC)

1 856 873

Despesa total com a mão-de-obra

125 905 476

Despesa total com a mão-de-obra

15 893 298

800 849

10 818 522

INDICADORES SOCIAIS*

INDICADORES SOCIAIS*
Emprego
permanente

MULHERES

629

1 993

(32%)

Emprego de
gestão

MULHERES

103

18

(17%)

Conselho de
Administração

MULHERES

19

(0%)

* as mesmas posições por ano
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1 591

0

MULHERES

611

(38%)

Emprego na
construção civil

36
14

174

MEMBROS

Emprego
permanente

Emprego de
gestão

Emprego
de jovens

21

USD

MULHERES

3

(21%)

Emprego
de jovens

350

Conselho de
Administração

MULHERES

3

(0%)

MEMBROS

0
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DESTAQUES DO FUNDO

DESTAQUES DO FUNDO

DESTAQUES DO FUNDO

DESTAQUES DO FUNDO

FIPA I

FIPA II

(EMPRESAS DO PORTFOLIO)

Despesa total
com a mão de
obra

2012

2 643 390

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total USD

2017

2018

Total USD

Despesa total com a mão de obra

5 999 271

4 819 251

10 818 522

76 384 047

Compras domésticas (procurement)

8 716 363

7 176 935

15 893 298

(EMPRESAS DO PORTFOLIO)

14 133 536 25 586 703 26 226 072 26 814 305 15 913 216 14 588 254 125 905 476

Compras
domésticas
(procurement)

21 822 022

9 133 304

11 727 895 33 700 826

Impostos sobre
rendimentos
corporativos

606 739

868 003

15 172 271 10 587 237

9 278 786

908 189

4 225 432

41 646 657

Impostos sobre rendimentos corporativos

314 794

486 055

800 849

Outros impostos
e taxas
governamentais

151 482

448 276

6 708 879

7 865 677

3 156 917

1 560 430

23 183 475

Outros impostos e taxas governamentais

532 878

523 146

1 056 024

Total de taxas e
comissões (PC)

760 232

1 318 292

21 883 164 13 881 066 17 146 479

4 067 123

5 785 862

61 842 219

Total de taxas e comissões (PC)

847 672

1 009 201

1 856 873

3 291 814

140 000 000

23

Compras
domésticas
(procurement)
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Impostos
sobre
rendimentos
corporativos

500 000

Impostos
sobre
rendimentos
corporativos

Outros
impostos
e taxas
governamentais

1 856 873

1 000 000

1 056 024

Despesa
total com
mão-de-obra

5 000 000

800 849

0

61 842 219

USD

20 000 000

23 183 475

40 000 000

37 421 225

60 000 000

15 893 298

10 000 000

80 000 000

10 818 522

15 000 000

76 384 047

USD

100 000 000

20 000 000
125 905 476

120 000 000

0
Outros
impostos
e taxas
governamentais

Total de
taxas e
comissões
(PC)

Despesa
total com
mão-de-obra

Compras
domésticas
(procurement)

Total de
taxas e
comissões
(PC)
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Kifangondo, Província de Luanda

ENQUADRAMENTO DO IMPACTO

ENQUADRAMENTO DO IMPACTO

ENQUADRAMENTO DO IMPACTO
Na ACP, quando falamos de medir nosso impacto, referimo-nos a fornecer provas de
que as nossas atividades geram benefícios reais e tangíveis. A atividades de medição
do impacto refletem aquilo que aprendemos e as nossas práticas organizacionais,
melhorando a capacidade de identificar as oportunidades, restrições, impactos e riscos
sociais associados às nossas políticas, planificação, implementação e gestão de projetos.
Para além disso, auxiliam o enquadramento do debate sobre o nosso contributo para que
Angola cumpra os seus objetivos de desenvolvimento sustentável, que podem depois ser
partilhados com todos os stakeholders de uma forma concisa e concentrada.
O enquadramento do impacto da ACP procura alcançar
três objetivos:
• Proporcionar a compreensão dos desafios
enfrentados pela comunidade e do contexto
situacional ou das condições de base antes das
nossas intervenções;
• Informar as respostas ao investimento e
definir as metas, objetivos e indicadores que
acompanhamos, monitorizamos e medimos; e
finalmente,
• Fornecer uma diretriz para a avaliação das
mudanças que ocorreram a nível das bases em
consequência dos nossos investimentos e como
esses resultados se relacionam com os desafios
identificados anteriormente.

Modelo de Impacto

COMO MEDIMOS O IMPACTO
CONTRIBUTOS

Capital
Financeiro

Explicar o nosso Modelo de Impacto
O Modelo de Impacto aqui apresentado deve ser lido da
esquerda para a direita:
• A partir da esquerda, as colunas um e dois da
tabela resumem as várias formas de capital com
que contribuímos para o desenvolvimento dos
investimentos. Essas formas de capital centram-se
em temas específicos de investimento que visam
apoiar os objetivos nacionais de desenvolvimento;

• Os ODS específicos visados pela ACP estão
resumidos na coluna cinco.
O principal objetivo do PDN do Governo de Angola (GoA)
é melhorar o bem-estar e a qualidade de vida das famílias
angolanas. Isso espelha as nossas ideias e o nosso
Modelo de Impacto mostra que isso só é possível se
houver uma sinergia e alinhamento de objetivos dentro dos
ambientes macro e micro.

Segurança
alimentar através
de investimento
na indústria das
pescas

Diretrizes e
normas

Banco Mundial

Produtividade e indicadores de resultados

Impactos –
Contributos
para os ODS

Aumento de acesso a produtos
• Aumento do número de clientes
fornecidos
• Aumento do número de clientes do sexo
feminino fornecidos
• Aumento do número de clientes habituais

Capital
Humano

• A terceira coluna resume os padrões e diretrizes
usados para realizar essas atividades;
• A quarta coluna resume os resultados desejados a
nível do fundo e os resultados a nível do portfolio,
que expressam claramente o que deve ser medido.
Prevê-se que, avaliando a produtividade e os
resultados, se estabeleçam vínculos claros com os
ODS visados; e

TEMÁTICAS DE
INVESTIMENTO

Capital
Intelectual

Capital
Social

Substituição de
importações
através de
investimento na
produção agrícola
Gestão de resíduos
através de
investimento em
serviços de gestão
de resíduos
Reconstrução
nacional através
de investimento no
fabrico de materiais
de construção

Corporação
Financeira
Internacional

Aumento da produtividade
• Aumento do número de clientes/clientes
habituais
• Aumento das áreas cultivadas
Aumento de competências

Organização
das Nações
Unidas para
Alimentação e
Agricultura

• Aumento do número de indivíduos com
formação
Tornar-se líder no conhecimento
• Aumento dos conhecimentos ativamente
partilhados
• Aumento no fornecimento de serviços de
aconselhamento
Redução da desigualdade
• Aumento do número de funcionários

Diversificação
económica através
de investimentos
para além do setor
de Petróleo e Gás

Rede Global de
Investimento
de Impacto

• Aumento dos salários dos funcionários
• Aumento dos salários das funcionárias
Aumento do emprego
• Aumento do número de funcionários
• Aumento do número de funcionárias
• Aumento do número de jovens
funcionários

27
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UMA PERSPETIVA SOBRE ANGOLA

UMA PERSPETIVA SOBRE ANGOLA

UMA PERSPETIVA SOBRE ANGOLA
Questões Macroeconómicas
Angola, com os seus recursos naturais
abundantes e localização geográfica,
é ideal para liderar a reforma económica
e a integração e comércio regional.
Oferece muitas oportunidades para
o desenvolvimento económico, a
consequente criação de emprego e
o desenvolvimento e valorização de
recursos humanos que irão aliviar a
pobreza. As questões macroeconómicas
que afetam o desempenho das
empresas são expressas em baixo.

Estratégia de Transformação de Angola
Estratégia Angola 2025 oferece uma visão e um mapa da Angola do futuro. Baseia-se em 12
objetivos reunidos à volta dos seguintes temas:

Capital

Luanda

Língua

Português

Moeda

Kwanza Angolano

População

28,3 milhões1

Distribuição populacional

40% vive em áreas urbanas e junto à costa

Território

1,2 milhões de quilómetros quadrados (km2)

Terra arável

4,9 milhões de hectares (planalto interior)

PIB nominal

Est. USD 111,1 biliões2

PIB per capita

USD 3,9173

Crescimento real do PIB

Est. 1,4%

Rating do crédito soberano Moody B2 / Fitch B negativo
Reservas de petróleo

6 biliões de barris4

(dados de 2017)

Economia

Sociedade

Governação,
transformação e
reforma legislativa

Ambiente

A economia tem dependido do
sector petrolífero (60% do PIB em
2010 e 90% da receita fiscal) e foi
significativamente afetada pela queda
dos preços do petróleo em 2014.
O sistema bancário angolano teve
dificuldades, com o crédito malparado
a atingir 38,9 % em 20175.

A pobreza foi reduzida
de 53% em 20007 para
36,6% em 20178 e a
esperança de vida
aumentou de 45 anos
em 2000 para 60 em
20179. É importante o
alívio da pobreza e a
segurança alimentar,
bem como a criação de
emprego (atualmente
26% da população
ativa procura emprego).
Uma necessidade
adicional é incentivar a
inclusão e igualdade,
melhorar a educação
e a transferência de
competências, melhorar
o sistema de saúde e
implementar programas
de proteção social.

Há necessidade de
melhorar a gestão
da integridade e
implementação
de tolerância zero
á corrupção. É
também importante
assegurar o
primado da lei e a
proteção social.

Necessidade de
distribuição melhor
e mais equitativa
de infraestruturas
e serviços
(especialmente
energia, transportes,
água, saneamento).
A dependência dos
recursos naturais,
especificamente o
petróleo, precisa
de ser alterada.
É necessário
investimento em
melhores práticas de
gestão ambiental, e a
necessidade adicional
de programas para
abordar a adaptação
climática e o uso
responsável de
recursos.

Existe a necessidade de
diversificação económica acelerada
e transformação da agricultura e das
pescas para aumentar a produção.
É preciso melhorar as infraestruturas,
a inclusão e a igualdade nas
empresas e a remoção de barreiras
à “facilidade de fazer negócios”
(Angola está classificada como a 182
em 189 economias6). Também são
necessários melhores sistemas de
facilitação do comércio e de apoio às
exportações. É importante formalizar
a economia e melhorar o sistema de
Gestão Financeira Pública.

UN e Previsão da População Angolana 2 Ministério da Economia e do Planeamento 3 Ministério das Finanças, Ministério da Economia e Planeamento e Banco Nacional de Angola (BNA),
Previsão do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos 5www.eaglestone.eu/en/research/Angolan-Banks-Results-2017/493/ 6Banco Mundial, Doing Business Report, 2017 7http://
formpro-angola. org/en/article/81.economic-and-social-reports-of-angola-2010-summary.html 8Inquérito sobre o Bem-estar das Populações, IBEP, 2009 9www.worldlifeexpectancy.com/
country-health-profile/angola
1

4
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Economia

Sociedade

Governação,
transformação e reforma
legislativa

Ambiente

Construir uma
economia forte
e diversificada e
desenvolver o setor
privado.

Promoção do emprego e
segurança laboral. Eliminação da
pobreza e incentivo à distribuição
justa da riqueza. Estabilidade
social e coesão da nação.

Assegurar um governo
eficiente e transparente.
Construir uma sociedade
justa e igual, assegurar a
justiça social e o primado
da lei. Criar uma sociedade
democrática e participativa.

Utilização sustentável
dos recursos naturais
e adaptação das
tecnologias para o
aumento de produção
e rendimento.

Consolidação da paz e da
segurança.
Os Planos Nacionais de Desenvolvimento 2013-2017 e os
seguintes de 2018-2022 convergem com estas estratégias
e propõem um modelo de ações de médio prazo para
desenvolver e diversificar a economia. As principais
prioridades económicas do GoA são as seguintes:
• Investir na agricultura, produção agrícola e
pecuária, bem como nas pescas;
• Incentivar a criação de emprego para aliviar a
pobreza;
• Diversificar a economia;
• Reduzir a dependência do crude, investindo em
sectores não petrolíferos. Isso inclui a substituição
de importações por meio do aumento da produção
nacional e maior exportação de produtos não
petrolíferos;
• Atrair mais investimento estrangeiro;
• Criar um ambiente propício à estabilidade
económica e reforma através da livre iniciativa; e
• Introduzir mais parcerias público-privadas (PPP) e
melhorar o desenvolvimento das infraestruturas.

Os seis eixos do PND 2018-2022 são os seguintes:
• O programa de estabilidade macroeconómica utiliza
a gestão da despesa pública (GDP) para fornecer
o ponto de partida e o impulso para alcançar o
DPN 2018–2022. Isto forma a Política Económica
do GoA na unificação do mercado cambial,
redução da inflação, promoção do investimento
privado para estimular a economia e melhorar
dos indicadores sociais. O Fundo Monetário
Internacional (FMI) também ajuda o programa de
estabilidade macroeconómica através do programa
de instrumentos de coordenação de políticas.
• É fortalecida a capacidade e a competência das
instituições para otimizar o setor administrativo e
fornecer medidas corretivas e punitivas de forma
a combater práticas não-éticas, como suborno,
corrupção e conluio.
• O PRODESI é um programa com sete iniciativaschave para reduzir as importações, aumentar
a autossuficiência e melhorar e diversificar as
exportações de produtos e bens locais.
• Os serviços nos setores de educação e saúde são
desenvolvidos para promover as necessidades na
saúde primária e educação.
• É melhorada a reabilitação e construção de
infraestruturas para promover uma economia
diversificada.
• O desenvolvimento local é expandido para aliviar a
pobreza.
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O NOSSO
CONTRIBUTO PARA
A SEGURANÇA
ALIMENTAR E A
SUBSTITUIÇÃO DE
IMPORTAÇÕES

Fazenda Girassol, Província de Luanda

SEGURANÇA ALIMENTAR E SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES

SEGURANÇA ALIMENTAR E SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES

SEGURANÇA ALIMENTAR EM ANGOLA
Angola possui os recursos naturais para se tornar um dos principais países agrícolas de África,
uma vez que a sua ecologia diversificada e fértil é adequada a uma grande variedade de
culturas e de pecuária. No entanto, atualmente o país cultiva apenas aproximadamente 10%
dos seus 35 milhões de hectares de terreno arável.10
O GoA e as entidades internacionais também estão
muito empenhados no desenvolvimento das pescas para
promover a diversificação económica do país, gerar
oportunidades de emprego e expandir a capacidade de
produção de alimentos, tanto para consumo nacional
quanto para exportação.11
A projeções do crescimento populacional do GoA e da
ONU indicam que a população angolana, de mais de
26 milhões de pessoas em 2017, aumentará para
mais de 65 milhões até 2050, e para 137 milhões até
2100. A procura local de alimentos aumentará com o
crescimento da população, tendo impacto tanto nas
tendências de preços como nas tendências de compras.
Com os abundantes recursos naturais de Angola, a
terra arável poderia ser utilizada para produzir colheitas
suficientes para responder às necessidades do aumento
da população local. Por sua vez, isso irá diminuir a
dependência e as despesas com importações e garantirá
as necessidades básicas de segurança alimentar. Novas
exportações de produtos agrícolas também irão gerar
divisas e aumentarão a contribuição do setor para o PIB.
Atualmente, Angola importa mais da metade dos seus
alimentos, com algumas estimativas sugerindo cerca
de 90%. Calcula-se que 90% das explorações agrícolas
em Angola sejam pequenas ou médias explorações
usadas principalmente para agricultura de subsistência
comunitária. Os bens agrícolas produzidos incluem

mandioca, banana, batata, milho, batata-doce, citrinos
e ananás.11 As pescas representaram 1,7% do PIB de
Angola em 2012, com produção de aproximadamente
277 000 toneladas de pescado.12 O Total Admissível de
Captura (TAC) para a pesca marinha totalizou 350 000
toneladas em 2015 e 2016, mas foi reduzido e fixado em
aproximadamente 320 000 toneladas em 2017 e 2018.13
A importação de alimentos é considerada uma prioridade
alta para o GoA, com algum aumento associado na
alocação de fundos em moeda estrangeira pelo Banco
Central. Um número limitado de importadores de alimentos
pré-selecionados pelo Ministério do Comércio beneficia
desses fundos.10 Um estudo do Banco Mundial, em
colaboração com o Ministério da Agricultura angolano,
procura promover e apoiar o desenvolvimento de
empresas agrícolas e infraestruturas para produção
e comercialização, bem como o fortalecimento das
instituições governamentais e a melhoria da conjuntura
empresarial. Este projeto foi lançado no início de 2018
e deverá funcionar durante seis anos. Através desta
iniciativa, o GoA visa estimular o desenvolvimento das
PMEs, melhorar o acesso ao financiamento, melhorar a
facilidade das trocas comerciais, promover a igualdade
de género, fortalecer as infraestruturas rurais e o
desenvolvimento de projetos comerciais e melhorar o nível
de resiliência do setor aos riscos de inundações, secas e
alterações climáticas.

RESPOSTA DA ACP À SEGURANÇA ALIMENTAR
E SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES
Surgiram duas oportunidades de investimento no ciclo do
Fundo FIPA I, a Fazenda Girassol, que produz e distribui
legumes, frutas, ervas aromáticas entre outros produtos
agrícolas, e African Selection Trust (AST), uma operação
integrada de pesca, que captura e processa peixe de mar
de pequeno porte (através de unidades de congelação
e fábricas de conservas e farinha de peixe). O principal
interesse da ACP ao avaliar a Fazenda Girassol foi a
qualidade da operação e o potencial de expansão com
sucesso. A empresa pretende assumir-se como referência
na indústria agroalimentar de Angola pela qualidade e
inovação assim como segurança alimentar, produção,
embalagem, distribuição e comercialização. Atualmente,
é um dos principais agentes agrícolas na produção
e distribuição de produtos hortícolas de qualidade
diferenciada, principalmente através de canais formais de
distribuição em Angola.
A Fazenda Girassol contribui ativamente para reduzir
a necessidade de importação de produtos agrícolas e
garantir a segurança alimentar, tanto localmente quanto,
mais recentemente, no mercado global. As operações
começaram em 2003 com apenas três hectares de
produção de culturas cultivadas em Kukuxi, Luanda. Em
2007, a fazenda aumentou para 15 hectares e, em 2015,
para 35 hectares. Foram adquiridos mais de 500 hectares
de terra em N’zeto, na província do Zaire, através de uma
concessão de 60 anos do GoA e o desenvolvimento dessa
parcela iniciou-se em 2016.
No futuro, a empresa tem o potencial de aumentar
significativamente a produção de culturas agrícolas e
aumentar a diversificação de produtos devido ao seu
acesso a terras férteis e à irrigação através da extração de
água do rio no município do N’zeto.
No momento do investimento da ACP, a Fazenda Girassol:
• Demonstrou efetivamente a importância do
investimento na agricultura periurbana intensiva,
que serve de exemplo para outros fornecedores em
potencial;
• Possuía potencial para substituição significativa de
importações;

• Estava a desenvolver uma nova base de
competências na agricultura periurbana em
pequena escala;
• Era bem gerida e eficiente em termos de recursos,
particularmente no uso inovador de tecnologia para
controlar as condições de cultivo e utilização de
produtos químicos e água; e
• Promovia oportunidades iguais de emprego para
as mulheres na zona de Luanda, significativamente
marginalizadas e vulneráveis à exploração
económica.
• Nos cinco anos após o investimento, a ACP
forneceu apoio estratégico e orientação em
diversas áreas, incluindo:
• Auxiliar a empresa na aquisição internacional de
fatores de produção agrícolas, matérias-primas
e equipamentos, para permitir que a produção
continuasse mesmo nos anos em que não foram
disponibilizadas divisas para as suas importações;
• Orientar e direcionar a estratégia de separação
do empreendimento agrícola de outro negócio da
empresa em duas entidades separadas;
• Apoiar a Fazenda Girassol para aumentar a
sua liquidez, melhorar a boa governação e
desempenho, e tornar-se uma empresa auditada;
• Auxiliar na identificação de terrenos agrícolas
adicionais, resultando na aquisição de mais de
8000 hectares para expansão; e
• Facilitar a concessão de assistência técnica da
Norfund para a Fazenda Girassol implementar um
sistema de planeamento de recursos empresariais
e desenvolvimento de uma loja online.
Em resultado do investimento da ACP, a Fazenda Girassol
conseguiu alcançar resultados que contribuem para
a segurança alimentar e reduziu a necessidade de
importação de alimentos em Angola. Além disso, houve
melhorias notáveis em outras áreas-chave, incluindo
a criação de postos de trabalho, desenvolvimento de
competências, igualdade de género e qualidade de
rendimentos, assim como uma melhor gestão ambiental.

www.export.gov/article?id=Angola-Agricultural-Products 11www.export.gov/article?id=Angola-Marine-Technology 12http://www.fao.org/fishery/facp/AGO/en 13https://opais.co.ao/index.
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RESPOSTA DA ACP À SEGURANÇA ALIMENTAR E
SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES (CONTINUAÇÃO)

TRANSFORMAR A MINHA VIDA
Estava desempregada, mas depois encontrei trabalho
na Fazenda Girassol. Comecei por ajudar a embalar os
produtos frescos e depois tive a oportunidade de aprender
a conduzir alguns dos tratores e máquinas e tornei-me
operadora de máquinas. Foi muito para aprender, mas
agora posso gerir este processo e a equipa sozinha.
Daqui a cinco anos, a fazenda vai crescer ainda mais
porque é muito grande e temos espaço para expandir e
cultivar mais produtos frescos. Acredito que poderíamos
criar mais oportunidades para os muitos desempregados

desta área. Anteriormente, os desempregados não faziam
nada de bom nas ruas, mas agora eles têm trabalho e isso
trouxe alegria a muitas pessoas.
Antigamente eu embalava produtos, mas tive
oportunidades de me desenvolver e hoje sou operadora
de máquinas. Daqui a cinco anos, tenho certeza que terei
aprendido ainda mais e terei muitas outras oportunidades.
Eu continuo a aprender e a trabalhar muito e a vida há de
me recompensar por isso.

A AST foi fundada em 2004 com o objetivo de reabilitar
antigas fábricas de pesca paradas/em ruína e construir
novas fábricas para maximizar a produção dos recursos
pesqueiros subexplorados na costa oeste da África Austral.
A empresa comercializa farinha de peixe, óleo de peixe
e peixe fresco, congelado e enlatado, e é uma empresa
líder na pesca e processamento de peixe. Tem várias
fábricas nas províncias do Namibe e Benguela, vendendo
localmente em Angola e exportando para a Namíbia,
África do Sul e Ásia. Após vários anos de expansão
geográfica em território angolano, a AST planeia ter acesso
a recursos pesqueiros e quotas nas águas vizinhas da
Namíbia, através de um acordo com a National Fishing
Corporation of Namibia (Fishcor), construindo uma fábrica
de processamento de peixe em Walvis Bay.
Inicialmente, a AST operava apenas uma fábrica (Pesca
Fresca) na província de Benguela, em Angola. Com o
apoio do FIPA, a AST adquiriu duas empresas adicionais
(RJ Industrial e Empesul), que antes eram entidades
independentes subexploradas, em Tombwa, província
do Namibe. Desde a aquisição dessas empresas, a AST
empenhou-se em modernizar as instalações existentes.
Foram instaladas duas unidades de fabrico de farinha
de peixe e de congelamento, com espaço alocado
para futuras unidades. Foram modernizadas as linhas
de embalagem e molhes, de edifícios e instalações.
Posteriormente, a AST continuou a sua expansão e
adquiriu três outras empresas subexploradas em Tombwa,
introduzindo instalações adicionais de congelamento e
armazenamento (Riba e CAT), bem como uma fábrica de
conservas (Pes-Sul).
As empresas AST são proprietárias e arrendam vários
navios que pescam sardinela e, quando disponível,
carapau. O método utilizado para pescar estas espécies é
a pesca com rede de cerco com retenida, que utiliza uma
rede de arrasto suspensa verticalmente na água, com a
sua extremidade inferior estabilizada por pesos e com a
margem superior segura por boias. As redes de cerco com
retenida possuem uma linha de anéis ao longo da parte
inferior da rede, por onde passa uma corda. Quando esta
corda é puxada, a parte de baixo da rede é fechada (como
uma bolsa), impedindo que o peixe nade para baixo,
fugindo da rede. O método de cerco com retenida é uma

técnica preferida para a captura de espécies de peixes
que se juntam ou formam cardumes perto da superfície
e, portanto, ideal para a pesca seletiva de cardumes
pelágicos.
Uma vez capturado, o peixe é morto por choque térmico
ao ser retirado da rede de cerco para o porão do navio,
onde a água foi arrefecida durante a viagem para -1°C.
Este método é conhecido como água do mar refrigerada
(RSW) ou sistemas de resfriamento marinho. Isso evita o
sangramento e trauma normalmente associados à captura
de peixes e, de acordo com a administração, resulta
em produtos de melhor qualidade. A água permanece
gelada durante a viagem de volta à costa, onde o peixe
é retirado do barco para os tanques que o recebem para
processamento.
Em conjunto, as empresas AST são uma operação
integrada de pesca e processamento de valor
acrescentado, compreendendo o seguinte:
1. Congelamento: Para o processo de congelamento,
o peixe é inspecionado, selecionado, lavado,
embalado em caixas de 10 kg e pesado, antes de
ser embalado em cargas de cinco a trinta toneladas
para congelamento. O congelamento é realizado
em câmaras industriais de refrigeração rápida. O
peixe congelado é então empacotado em caixas e
carregado em camiões frigoríficos dos clientes, de
acordo com as encomendas.
2. Produção de farinha de peixe: As empresas da
AST também produzem farinha de peixe (e óleo
de peixe). A farinha de peixe é um alimento rico
em proteínas para aves de capoeira entre outros
animais e é adequado para o processamento de
peixes danificados, não tão frescos ou em excesso.
3. Conservas: Desde 2016, e após a reconstrução
e renovação total das instalações, a AST opera
a única fábrica de conservas que funciona em
Angola. A fábrica de conservas AST tem agora a
sua própria marca como produto “made in Angola”,
com sardinela, cavala, carapau e atum, as principais
espécies utilizadas no processo de enlatamento.

Verónica Aurora, Funcionária da
Fazenda Girassol, Província do Zaire
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TRANSFORMAR A MINHA COMUNIDADE
A AST possui agora seis unidades operacionais em
Angola e vários barcos de pesca com redes de cerco
com retenida; duas embarcações de fibra de vidro, a Don
Marco e a Nemo II (capacidade de 110 e 120 toneladas,
respetivamente) e uma embarcação maior de aço, a
Kamoyfisk, com capacidade de 350 toneladas. Como
parte da segunda fase de investimento em curso, com o
apoio do FIPA II, a AST adquiriu recentemente um grande
arrastão pelágico em aço com capacidade para 600
toneladas, o Bellator. Também fundou uma subsidiária,
a Angola Freight Services LDA (AFS), para lidar com
logística, exportação e contactos com os clientes do grupo.
A AST investiu fortemente no aumento de sua
capacidade de produção e aproxima-se rapidamente
do “amadurecimento” de seu primeiro estágio de
desenvolvimento. Em 2013, o FIPA I investiu 1,25 milhão
de USD para viabilizar a aquisição da RJ Industrial; o
investimento e juros foram integralmente reembolsados
ao FIPA em 2016. Em 2017, o FIPA II emprestou 7 milhões
USD adicionais para apoiar a expansão contínua da AST
através da aquisição de uma nova embarcação para
abastecer as fábricas angolanas e desenvolvimento de
uma nova fábrica para apoiar suas operações de pesca
nas águas da Namíbia.
Na altura do investimento, a ACP considerava que existia
uma oportunidade para implementar sistemas adicionais
de gestão ambiental, social e de governação (ASG). Entre
os benefícios para AST, contam-se:
• Consolidação da gestão do impacto ambiental e
social relativamente baixo;
• Manutenção do estatuto de baixo risco com o
aumento das operações;
• Assimilação das lições aprendidas e diversificação
da base de gestão de riscos dentro da empresa;
• Formalização da otimização da eficiência da
produção através da implementação de sistemas de
monitorização apropriados e feedback; e
• Desenvolvimento da consistência e comparabilidade
entre as várias empresas.
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O compromisso global da ACP com a AST durante o FIPA I
e o FIPA II incluiu:
• Assessoria e apoio durante fusões e aquisições:
a ACP auxiliou em questões legais e contratuais
para a aquisição das fábricas da RJ Industrial e
Empesul;
• Apoio financeiro e suporte durante a aquisição: a
ACP financiou a aquisição da RJ Industrial, dos
novos barcos de pesca e a modernização de uma
fábrica de processamento de pescado na Namíbia,
com vista a garantir as quotas de pesca locais e
permitir o crescimento/expansão internacional do
grupo;
• Liderança em termos de ASG: a ACP defendeu a
resolução de questões ASG que foram levantadas
durante as diligências de investimento; e
• Auditoria: a ACP defendeu que a empresa pudesse
gradualmente iniciar uma auditoria financeira anual
realizada por uma auditora internacional.
Durante o período de investimento, o grupo de empresas
AST revigorou a indústria pesqueira local, largamente
abandonada e quase extinta, e contribuiu para o
fornecimento de produtos de peixe para consumo humano
em Angola, onde o peixe é um componente importante da
dieta da população. A ACP continuará a procurar outras
oportunidades para investir no sector agrícola em Angola,
como parte do FIPA II. Uma das principais prioridades
neste setor é investir na transformação e na maximização
das cadeias de valor que não só produzem matéria-prima
para exportação, mas produtos processados e embalados
e que podem ser distribuídos pelos mercados locais e
internacionais.
Neste contexto, o desenvolvimento do sector agrícola e do
agronegócio irá melhorar a transformação dos produtos
locais ao longo da cadeia de abastecimento alimentar e
impulsionar as vendas internas e as exportações. Este
processo é fundamental para a diversificação económica,
a redução da pobreza e a segurança alimentar. Dito isso,
desenvolver o potencial agrícola de Angola exige empenho
e investimento do governo para efetivamente colmatar a
falta de infraestruturas, facilitar o comércio e melhorar o
financiamento, competências e tecnologia.

Fundada em 1854, a cidade do Tombwa sempre
dependeu da pesca como fonte de rendimento e
segurança alimentar. O sector das pescas começou
a entrar decadência por volta da década de 1990,
consequentemente com um forte impacto na área de
Tombwa. Toda a comunidade sofreu devido à crise do
sector da pesca e enfrentou condições muito duras
e sérias dificuldades. Muitas empresas fecharam
e abandonaram a região. Os membros da nossa
comunidade perderam o emprego formal e não tinha meios
de obter um rendimento. Muitos estavam desanimados e
vagueavam pelas ruas sem fazer nada. Outros procuraram
outras maneiras de sobreviver, mas especialmente os
nossos jovens não tinham ocupação nem esperança.
Tinham muitas dificuldades e problemas diários de
sobrevivência. A vida era difícil nesta região; na realidade,
não havia vida. Foi um momento de grande dificuldade e
de desespero.
Desde que a AST comprou as fábricas
de pesca falidas e as renovou, a vida
no Tombwa mudou significativamente.
A pesca é inerente à forma de vida da
nossa comunidade. Empresas como
a AST estão a devolver a esperança à
juventude. Como encontraram emprego
a produzir produtos de peixe e assim
ganham a vida, passaram a ser
capazes de cuidar das suas famílias.
Com os rendimentos do trabalho
na AST e nas outras empresas do
grupo, começaram a cuidar de suas
famílias e das suas necessidades.
Mais importante ainda, os jovens
recuperaram a sua dignidade.
Tornaram-se homens e mulheres
honestos que podem erguer a cabeça

e ter uma vida boa na sociedade. Agora são capazes de
ter vidas independentes e são respeitados na comunidade.
A AST é fantástica e certamente fez uma grande diferença
na nossa comunidade. É evidente que a juventude
conseguiu encontrar o caminho para os seus objetivos e
agora estão cheios de força. Devido à AST, podemos ver
um futuro radiante, porque o futuro está nas mãos dos
jovens. Se os jovens têm um futuro, há futuro para nós
como nação. Também inspirou outras empresas a correr
riscos e seguir o exemplo da AST, investindo na nossa
comunidade. A AST funciona sem medo dos problemas
que podem eventualmente surgir no futuro. Criou um
futuro para a nossa comunidade e tem em consideração
os pontos de vista e opiniões das nossas gentes. Estamos
gratos pela fé depositada pela AST na nossa comunidade.
Quando visitámos a AST, foi mencionado o seu impacto na
vida dos seus funcionários assim como na qualidade de
vida de Tombwa. A nossa cidade um dia será lembrada
pela sua comunidade coesa e pela ética de trabalho.

Alexandre Niyuka,
Presidente da câmara de Tombwa
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RESULTADOS DO DESENVOLVIMENTO NO TERRENO
EM TERMOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR
E SUBSTITUIÇÃO DE IMPORTAÇÕES

Uma boa nutrição é um componente essencial para
prevenir e combater a mortalidade infantil, melhorar
a saúde materna e combater o HIV/AIDS. Também
é importante para os resultados educacionais, dado

que o baixo desempenho e falta de concentração são
frequentemente o resultado da fome e uma das principais
causas da alta taxa de abandono escolar. O número
de pessoas que vivem na pobreza em Angola era de
9,44 milhões em 2014.14 No rescaldo da guerra civil de
27 anos, o abastecimento básico de alimentos essenciais
tem sido insuficiente, com muitas famílias a viverem
abaixo da linha de pobreza e com a ameaça constante de
fome.15 Em 2017, as importações de alimentos em Angola
foram avaliadas em mais de 7,5 milhões USD por dia16 e
Angola continua a ser um importador líquido de produtos
agroalimentares. Tornou-se uma prioridade nacional
erradicar a fome e alcançar a segurança alimentar e
nutricional, reduzindo assim a vulnerabilidade económica e
social em Angola. Neste contexto, o GoA planeia aumentar
o número de famílias carenciadas que recebem um ‘cabaz
de produtos básicos’ de 6 117 em 2017 para 15 000 em
2022, e o número de idosos que recebem este ‘cabaz
básico’ passará de 2 015 em 2017 para 15 000 em 2022.

Tombwa, Província de Namibe
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14

UNICEF, Banco Mundial, ISDS, 2018

16

https://clubofmozambique.com/news/angola-imported-more-than-7-5-million-euros-of-food-per-day-in-2017/

Toneladas de Peixe capturado

A maioria dos pobres do mundo estão nas zonas rurais
e Angola não é exceção. Mesmo quando não estão
envolvidos em atividades agrícolas de subsistência,
dependem de emprego e rendimentos dependentes,
de uma maneira ou outra, da agricultura. Além disso, o
crescimento agrícola é um catalisador para o crescimento
económico alargado e o desenvolvimento na maioria dos
países de baixos rendimentos: as ligações entre agricultura
e economia não agrícola geram um emprego considerável,
rendimentos e crescimento no resto da economia. Muito
poucos países têm experimentado um crescimento
económico rápido sem crescimento agrícola, seja este
anterior ou em paralelo. O crescimento agrícola é, assim,
fortemente ligado à redução da pobreza.

2 500 000

O crescimento económico e a segurança
alimentar são criados através do aumento
da produção. A AST capturou cerca de 164
431 toneladas de peixes durante o período
de investimento. Isto representa cerca de 9
por cento do total de peixe capturado em
águas angolanas durante este período.
O peixe foi distribuído a aproximadamente
1,8 milhões de consumidores por ano,
incluindo peixe fresco, congelado e
enlatado, bem como óleo de peixe e
farinha de peixe. Durante o período de
investimento de cinco anos, a AST atingiu
cerca de 9 milhões de consumidores.

A AST criou 755 postos de trabalho
permanentes durante o período de
investimento. A maioria dos funcionários
(78 %) começou a trabalhar para a
empresa nos últimos cinco anos, com 26 %
destes iniciando-se na empresa em 2017.
O impacto total do emprego é 1591 postos
de trabalho em 2018. Além disso, os cargos
de gestão aumentaram de um em 2014
para 14 em 2018. No ano de 2017, foram
também criados 187 postos de trabalho
para jovens, número que aumentou para
350 em 2018. Em 2018, a AST gastou 4,8
milhões USD em custos do trabalho.
Segundo o World Fish Centre ligado ao
CGIAR, para cada pessoa a trabalhar na
pesca e na aquacultura, cerca de três
empregos são produzidos em atividades
secundárias, incluindo pós-captura. Este
efeito acumulativo de oportunidades
de criação de emprego associados às
operações do AST é ilustrado no gráfico
ao lado.

Produção de peixe em Angola (2014-2018)
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A agricultura é identificada como um dos principais impulsionadores da redução da
pobreza, porque gera rendimento para os pequenos agricultores e cria emprego nas
áreas rurais – setores de qualquer economia que normalmente são negligenciados pelo
investimento estrangeiro direto tradicional. Contudo, apesar do número significativo de
pessoas que emprega, o setor agrícola de Angola fornece apenas 13% do PIB do país.
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TRANSFORMAR A MINHA VIDA
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Um estudo do IFC mostrou que o impacto sobre o
emprego de 1 milhão USD investido na agricultura é 1566
empregos adicionais.17 Com base nos 7,5 milhões USD
investidos na Fazenda Girassol, isso equivale à criação
de aproximadamente 11 275 empregos adicionais na
economia. Com 641 postos de trabalho diretos criados
na Fazenda Girassol durante o período de investimento,
é estimada a criação de 10 634 empregos indiretos. Os

dados retirados do caso da Etiópia mostram também
que USD 1 gerado na agricultura estimulou mais
USD 1,23 sobre a atividade económica noutros setores
da economia18. Com base nos números da produção
fornecidos pelas duas empresas em que a ACP investe,
é possível demonstrar que o investimento estimulou
4,2 milhões USD adicionais em atividades económicas
noutros setores.

Produção durante o
período de investimento

Atividade económica estimulada
noutros setores da economia

AST

USD 1 426 882

USD 1 755 065

Fazenda Girassol

USD 1 996 549

USD 2 455 755

Entidade

Total de estímulos económicos adicionais
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Na AST, a energia leva-nos longe e estou grato pelas
oportunidades oferecidas e a confiança que depositaram
em mim. O trabalho é rápido, dinâmico e requer muita
atenção aos pormenores. Através do apoio da AST,
também tive formação na área de gestão empresarial para
desenvolver a minha carreira. Sou o responsável pelos
contactos com as diferentes stakeholders, incluindo as
autoridades, investidores e clientes de vários países, como
a Costa do Marfim, Camarões, Benim, Congo, Chile, Peru
e Japão.
As instalações da AST foram remodeladas e feitos grandes
investimentos para melhorar os sistemas e os processos.

Com a crise económica, muitas empresas deixaram de
investir e despediram trabalhadores, enquanto a AST
contratou mais trabalhadores e expandiu, aumentando os
seus investimentos na área. A AST e, especificamente, o
Sr. Louw, o CEO, tem um grande coração para os seus
empregados e todos nós fazemos parte da “família AST”.
A AST está empenhada em atingir os mais altos padrões
de qualidade e está constantemente a adotar novas
tecnologias para melhorar o desempenho ambiental e a
qualidade dos nossos produtos. As empresas aderem
para captura de quotas específicas de pesca. Os produtos
são testados quanto à qualidade e estão de acordo com
rigorosas normas ambientais, por exemplo a Análise de
Perigos e Pontos Críticos de Controlo (HACCP) e o Teor de
Ácidos Gordos Livres na produção de óleo de peixe e as
Normas Internacionais de Óleos de Peixe. São abordagens
preventivas sistemáticas para a qualidade e segurança
alimentar.
Hoje sou o Gestor de Logística e membro da Comissão
Executiva e sou consultado sobre estratégia e tomada de
decisões.

USD 4 210 820

Socio-Economic Impact of IFC Financing in Ghana, IFC, 2012 18The future of work in African agriculture: Trends and drivers of change, Jayne et Al., ILO, 2017
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A AFS é a empresa do Grupo AST responsável pela
logística e distribuição dos produtos de pescado a nível
nacional, regional e globalmente. Requer processos
de distribuição cuidadosamente planeados. Comecei
a trabalhar na AFS em 2014, depois de trabalhar como
professor de Inglês. Inicialmente, tinha funções de
assistente, mas fui rapidamente promovido para gerir os
processos aduaneiros com as autoridades, dado que
compreendia os processos e as pessoas. Muita gente
conhece-me dos meus tempos como professor.

Unidades vendidas de produtos frescos

Unidades vendidas

A Fazenda Girassol forneceu mais
de 31,4 milhões de embalagens de
produtos frescos desde que iniciou
a produção, com 8,7 milhões dessas
embalagens distribuídas aos clientes
em 2018. A chave do seu sucesso
tem sido as atividades de valor
acrescentado, uma vez que a Fazenda
Girassol não só produz bens agrícolas,
mas também os seleciona, limpa,
embala e distribui.

Gil Eduardo Shaama,
Funcionário do Grupo AST, Tombwa
ANGOLA CAPITAL PARTNERS | Relatório de Impacto | 10 anos

46

CONTRIBUTO
PARA MELHORAR
A PROTEÇÃO
AMBIENTAL E
SUSTENTABILIDADE

AES, Base Sonils, Província de Luanda

PROTEÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

PROTEÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

PROTEÇÃO AMBIENTAL
E SUSTENTABILIDADE EM ANGOLA
A proteção ambiental abrange um amplo leque de atividades cujo principal objetivo é
manter ou restaurar a qualidade do ambiente, seja o solo, os cursos de água ou o ar que
respiramos.
O ponto fundamental é a prevenção da libertação de
emissões ou a redução da presença de substâncias
poluentes no meio ambiente. Isto pode ser feito através da
mudança das características dos produtos e serviços, da
alteração dos padrões de consumo, do descarte correto
dos resíduos gerados durante a produção ou a alienação
destes bens, ou reciclagem deste material, sempre

que possível. É também importante a prevenção da
degradação da paisagem e dos ecossistemas.
De acordo com esta definição, a gestão adequada
de unidades de processamento, a redução dos
resíduos gerados, o descarte correto dos resíduos e a
gestão dos recursos ambientais são essenciais para o
desenvolvimento económico de Angola.

para cada pesqueiro. O governo estabelece medidas de
regulamentação da pesca com base em provas de caráter
biológico e fundamentação económica após discussão
com os operadores económicos interessados. A fim de
promover o investimento privado em áreas consideradas
prioritárias, o governo propõe possíveis esquemas de
incentivo.
A prioridade é dada às seguintes ações:20
• produção de gelo e redes de armazenamento a frio
em áreas onde possa contribuir para o aumento do
valor dos produtos artesanais de peixe;
• apoio às frotas artesanais e à comercialização do
pescado artesanal;

PESCA SUSTENTÁVEL
AO LONGO DA COSTA ANGOLANA
A política das pescas de Angola fornece uma perspetiva
estratégica global para o sector e visa atingir os objetivos
cruciais de segurança alimentar, aumento dos rendimentos
líquidos das exportações, redução do desemprego e
redução da pobreza. Para atingir estes objetivos, que
estão em consonância com o Programa Nacional para o
Combate à Pobreza, o setor deve concentrar o seu trabalho
nas áreas definidas em baixo, que foram aprovados pelo
Decreto Presidencial N.º 10/01 de 5 de março 2010:19
• Assegurar a gestão responsável das pescas, a
exploração sustentável dos recursos haliêuticos, a
proteção e conservação dos recursos haliêuticos,
incluindo, entre outros, a criação de abordagens de
co-gestão dinâmica;
• Promover o desenvolvimento das atividades de
pesca e operações relacionadas em águas sob
jurisdição de Angola, para consumo interno e
exportação;
• Promover a capacidade institucional e
competências no sector, com vista a elevar o nível
de vida das comunidades piscatórias. A estratégia
do governo para a gestão das pescas consiste em
assegurar a preservação dos recursos haliêuticos,
maximizando os benefícios económicos para o país
em resultado da sua exploração. Estas estratégias

são complementadas com as seguintes atividades:
incentivo à participação do setor produtivo na
alocação de quotas de pesca; redução do uso de
redes de arrasto de fundo; estabelecimento de
sistemas de informação de gestão para facilitar
a monitorização dos recursos dos principais
pesqueiros, a fim de obter um aviso atempado de
mudanças nas existências; incentivo à aplicação
de modelos bioeconómicos para a pesca industrial
e semi-industrial; e
• Melhorar o sistema de vigilância das pescas e de
inspeção no mar.
O sistema de gestão dos pesqueiros angolanos
compreende restrições ao esforço de pesca, bem como
limites de captura/desembarque, utilizando um sistema
de quotas. O governo limita e restringe as atividades de
pesca, tanto águas marinhas como fluviais, sempre que
as circunstâncias o exigirem. Tais circunstâncias podem
incluir a necessidade de preservar o meio ambiente;
garantir a continuação do bem-estar dos recursos
aquáticos existentes; melhorar a eficiência económica para
alcançar exploração eficiente das existências; ou proteger
a situação económica de certos grupos que participam na
pesca. O sistema de quotas de pesca é baseado em Totais
Admissíveis de Capturas (TAC) estabelecidos anualmente

• pesca industrial de recursos não utilizados ou em
novas áreas de pesca;
• renovação e expansão da frota de pesca semiindustrial;
• estabelecimento de instalações de processamento
de peixe; e
• promoção da cultura de camarões marinhos;
• A legislação sobre pesca interior foi elaborada, mas
ainda não foi aprovada.
Estes objetivos visam colmatar os problemas anteriores da
exploração de recursos de pesca de alto-mar, garantindo
a sustentabilidade a longo prazo da indústria e dos
recursos, para benefício da nação angolana. De acordo
com a Organização das Nações Unidas para Alimentação
e Agricultura (FAO), os recursos mais importantes dos
pesqueiros angolanos são compostos por pequenas
espécies pelágicas que compreendem 80 % de todas as
capturas.21 Os dados de 2013 mostram que as capturas
de pequenas espécies pelágicas pela frota de cerco
é constituída pela seguintes espécies: 73% sardinela,
19% carapau e 10% outras espécies, incluindo cavala.22
A maioria das populações de peixe em Angola são
atualmente consideradas total ou sobreexploradas,
enquanto só as existências de sardinela são consideradas
ligeiramente subexploradas.23 Outras fontes indicam
que as existências de pequenos peixes de mar estão

20

no máximo de esforço sustentável de captura24 para fins
comerciais e que as existências de sardinela (quer S. aurita
quer S. maderensis) ao largo da costa oeste de África são
sobreexploradas com “alguma indicação” de um declínio
na captura que chega a 36% entre 2000 e 2010 (aliando
um esforço de pesca mais elevado, a pesca de juvenis
e uma diminuição no tamanho médio de peixes adultos
capturados).25
Os dados disponíveis sobre as unidades populacionais de
pequenos pelágicos em águas angolanas (principalmente
dados sobre o desembarque de peixes no Ministério
das Pescas e os dados de inquéritos feitos para fins de
investigação) mostram uma variabilidade significativa
entre os diferentes locais e de ano para ano. A distribuição
de sardinela mostra uma forte migração sazonal entre as
regiões norte e sul ao longo do mar alto angolano; isto
parece estar associado à extensão da corrente angolana
em direção a sul e à temperatura da água.26
Em Angola, as populações de carapau do Cunene são
consideradas severamente sobreexploradas; foram
implementadas medidas de gestão rigorosas e reduções
de TAC e, dado que o carapau é um alimento preferido
e importante fonte de proteína em Angola, o governo
está atualmente a importar carapau para fornecer as
necessidades do país.27 Os funcionários da AST indicam
que as capturas de carapau são escassas, enquanto as
sardinelas (em particular) e as cavala são capturadas com
mais frequência.
Para responder a estas tendências, o GoA precisa de se
concentrar em protocolos de execução, ou seja, a adesão
a cotas definidas, a adesão aos requisitos de auditoria, e
aplicação de métodos de pesca sustentável. Conforme
estipulado no Decreto Presidencial Nº. 1/10 de 5 de março
de 2010, inclui-se a definição de quotas de pesca e a
condição de preferência pela utilização de técnicas que
não sejam a de arrasto pelo fundo. A pesca de arrasto pelo
fundo é um método de pesca de arrasto, que arrasta uma
rede pelo fundo do mar para apanhar os peixes que ali
vivem e se alimentam. O método implementado pela AST
é o de cerco em pequena escala, que tem relativamente
baixo impacto no fundo do mar.28

www.fao.org/fishery/facp/AGO/en 21www.benguelacc.org/index.php/en/component/docman/doc_download/120-sos-report-2012-low 22Preparation of the Horse Mackerel (T. trecae)

Management Plan for Angola, 2013. 23www.fao.org/fishery/facp/AGO/en 24www.au-ibar.org/component/jdownloads/finish/5/1927

25

www.iucnredlist.org/details/198581/0; 26www.

preface.b.uib.no/files/2015/09/Barradas_etal_2015-.pdf 27www.angop.ao/angola/en_us/noticias/economia/2017/1/6/Angola-import-000-tons-horse-mackerel,9843947b-f393-4e51-a59319
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GESTÃO DE RESÍDUOS EM ANGOLA
Angola é um país vasto, com uma população relativamente pequena e recursos naturais
abundantes. Ao longo dos últimos 20 anos, o desenvolvimento económico incentivou uma
rápida expansão das áreas urbanas, suburbanas e rurais. Esta situação levou a um aumento
dramático na produção de resíduos sólidos e colocou grande pressão sobre a gestão de
resíduos e infraestrutura de saneamento. Estima-se que Angola gere cerca de 2,2 milhões
de toneladas de resíduos sólidos por ano.29 O Ministro do Ambiente afirmou que a produção
média de resíduos em Angola é de 0,46 quilogramas por dia por cidadão, dependendo da
área. Na capital, em Luanda, esta produção média será próxima de 1 kg por pessoa por dia.
A gestão de resíduos sólidos tornou-se uma prioridade
para o GoA. De acordo com o Ministério do Ambiente,
a população da região de Luanda, de 6,5 milhões de
habitantes, gera aproximadamente 215 000 toneladas
de resíduos sólidos por mês (t/m). Por região, isso inclui
Luanda (75 975 t/m), Viana (45 771 t/m), Belas (38 344
t/m), Cacuaco (26 472 t/m), Cazenga (25 870 t/m) e Icolo/
Bengo/Quissama (2 393 t/m). Em Angola, estima-se que
60 % sejam resíduos domésticos orgânicos.30 O governo
angolano também identificou a incineração como uma
intervenção urgente para a gestão de resíduos até 2020.
Foram realizados estudos de viabilidade para facilitar o
uso de biogás a partir de aterros com uma capacidade de
mais de 40 000 toneladas por ano.31 Os resíduos industriais
e municipais biodegradáveis foram identificados como
matéria-prima essencial para um total de 43 potenciais
projetos em todo o país destinados à geração de energia
da biomassa.32 A estratégia inclui uma meta de 50 MW para
permitir o desenvolvimento de projetos de incineração para
produção de combustível.33

Cinquenta e dois por cento dos angolanos têm acesso a
saneamento básico (89% nas áreas urbanas e 22% nas
áreas rurais). Estima-se que as águas residuais atinjam
anualmente 381 milhões de m3/ano (mais de 1 milhão de
m3/dia). Calcula-se que cerca de 80% seja descarregada
diretamente nos oceanos ou rios sem tratamento. Não
existem regulamentos sobre a descarga de águas residuais
agrícolas ou industriais.35

Angola não tem atualmente mercados desenvolvidos de
importação ou exportação de resíduos. Existem grandes
desafios em áreas rurais e em áreas residenciais informais
sem acesso mínimo a serviços. A maior parte das estradas
são de terra batida sem drenagem do piso, que nos
meses da estação das chuvas se tornam piscinas de água
estagnada. Existem muitas lixeiras não autorizadas em todo
o país, onde se acumulam resíduos não acondicionados
e esse problema precisa de ser tratado com urgência.
Entre as iniciativas de sucesso contam-se a separação de
resíduos, com uma redução de 75 a 90% (em peso).34

São criados outros problemas de saúde pública devido
à má gestão dos resíduos dos serviços de saúde nas
grandes cidades. Estima-se que sejam criadas cerca de
5 500 toneladas/ano de resíduos dos serviços de saúde
em Angola. Numerosos estudos identificaram a falta deste
tipo de gestão como uma importante ameaça à saúde
pública, com práticas inadequadas de descarte e falta de
infraestruturas para o fazer.37

29

Em termos do impacto da poluição por hidrocarbonetos,
a poluição oceânica ocorre devido ao derramamento
de petróleo em plataformas de perfuração em mar-alto,
à descarga de perfuratrizes, à limpeza e carregamento
de petroleiros e resíduos de refinarias e outras indústrias
libertados em terra. O impacto ambiental atinge vastas
áreas ao longo da costa angolana, onde as comunidades
piscatórias viram as suas capturas a baixar devido à morte
de peixes ou à deterioração das condições ambientais. É
provável que esse tipo de impacto aumente, a menos que
sejam implementadas medidas de gestão de resíduos de
hidrocarbonetos, tal como a estratégia de incineração dos
resíduos de combustível.
A indústria petrolífera e de gás em Angola é dominada
pelo sector upstream, ou seja, a exploração e produção
de petróleo bruto e gás natural, com a maior parte da
exploração e produção a ter lugar no mar. O setor de
petróleo e gás upstream coloca desafios específicos de

gestão de resíduos que exigem tecnologias de tratamento
especializadas e instalações para descarte.
A eliminação dos resíduos da exploração upsteam
de petróleo e gás, como os detritos produzidos pela
perfuração no mar, coloca riscos significativos para o
ambiente marinho e para a indústria das pescas. O Decreto
Executivo de Angola N.º 97/14, que entrou em vigor
em 2015, regula a gestão das descargas operacionais
geradas durante as atividades de exploração de petróleo
e gás, com uma definição de descarga zero. Os resíduos
contaminados com petróleo, como detritos produzidos pela
perfuração, devem ser tratados antes da disposição final
em aterros sanitários. A conformidade da indústria com
esta legislação e as normas ambientais internacionais, e a
proteção do ambiente marinho dos efeitos da indústria de
petróleo e gás, são dificultadas pela falta de infraestruturas
adequadas para gestão desses resíduos.

Devido a cortes orçamentais em 2015, o adiamento de
pagamentos a prestadores de serviços para 2016 levou a
uma rápida acumulação de resíduos nas ruas e bairros de
Luanda. Isso contribuiu para graves problemas de saúde
transmitidos por mosquitos: quer uma epidemia de febre
amarela quer um aumento nos casos de malária. Dadas as
restrições orçamentais do governo, o Decreto Presidencial
n.º 119/12 de abril de 2016 estabeleceu um regime de
gestão de resíduos que inclui taxas para os serviços e o
estabelecimento de concessões privadas para recolha e
gestão de resíduos.36

www.globenet.org/preceup/pages/ang/chapitre/capitali/cas/angola.htm 30www.export.gov/article?id=Angola-Environmental-Technologies 31www.angolaenergia2025.com/en/ conteudo/

renewables-biomass 32www.angolaenergia2025.com/en/conteudo/biomass-energy 33www.angolaenergia2025.com/en/conteudo/biomass-energy 34www.globenet.org/ preceup/
pages/ang/chapitre/capitali/cas/angola.htm preceup/pages/ang/chapitre/capitali/cas/angola.htm 35www.export.gov/article?id=Angola-Environmental-Technologies 36www.export.gov/
article?id=Angola-Environmental-Technologies 37http://siteresources.worldbank.org/INTANGOLA/Resources/HCWMP-Plan_09.pdf
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RESPOSTA DA ACP EM TERMOS DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
Os objetivos de investimento da ACP em resposta aos
desafios ambientais enfrentados por Angola são duplos:
• Melhorar a proteção ambiental através de melhores
serviços de gestão ambiental; e
• Melhorar o nível de competências de gestão
ambiental em Angola.
Para alcançar esses resultados, a ACP incorpora
importantes protocolos de gestão ambiental em todos os
seus investimentos.
As embarcações da AST (próprias e fretadas) estão todas
equipadas com rede de cerco com retenida (que não
utilizam métodos de pesca com redes de arrasto pelo
fundo) licenciadas para pesca nas águas angolanas. As
pequenas espécies pelágicas alvo das operações da
AST tendem a formar cardumes compactos e raramente
se juntam a outras espécies. Por conseguinte, o método
de cerco com retenida é considerado relativamente
sustentável, uma vez que, normalmente, não envolve um
grande número de espécies como capturas acessórias
(espécies capturadas acidentalmente).
A gestão das pescas de Angola é da responsabilidade
do Departamento de Pesca e Aquicultura do Ministério da
Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. A gestão da

produção inclui fixação de TAC, a concessão de direitos
e licenças de pesca, a atribuição de quotas de pesca
e a especificação do esforço de pesca (restrições de
espécies, tamanhos mínimos, restrições de tipos de redes,
etc.). Os navios da AST são submetidos a inspeções
aleatórias pelo Ministério das Pescas, onde os inspetores
vão a bordo para observar as práticas, volume de capturas
e adesão às licenças e quotas de pesca.
Em geral, há poucos dados recentes e fiáveis disponíveis
sobre o estado das unidades populacionais selvagens
das pequenas espécies pelágicas alvo das operações
da AST. Devido, em grande medida, à complexidade dos
ecossistemas marinhos e à imprevisibilidade dos efeitos
das alterações climáticas nas condições meteorológicas
e padrões oceanográficos, não há modelos confiáveis
disponíveis para permitir a previsão da futura biomassa
de peixe. Os riscos associados à disponibilidade de
recursos e ao esgotamento das populações de peixes
em águas angolanas e namibianas permanecem,
portanto, incertos. No entanto, a principal espécie-alvo
da AST, a sardinela, é vista como a espécie de pequenos
pelágicos mais adequada para captura em águas
angolanas e as operações da AST são consideradas
adequadas em relação às informações disponíveis sobre a
sustentabilidade das populações relevantes.

Na Fazenda Girassol, a eficiência hídrica é uma importante
área da gestão ambiental e é relativamente bem gerida
nas operações agrícolas. A água utilizada para os tomates
cultivados hidroponicamente é reciclada e a quantidade
usada nas plantas é controlada por um programa que
regula a utilização da água de acordo com a quantidade
de radiação solar recebida. A administração continua
a experimentar uma variedade de opções utilizando
coberturas para sombra para regular a radiação. Também
são experimentados diferentes métodos de irrigação de
culturas cultivadas no solo, por exemplo, por irrigação gota
a gota ou por aspersão. A quantidade de água utilizada é
regulada, com o potencial de maximizar o uso da água da
chuva para reduzir a dependência de fontes de água que
a empresa não controla.
O rápido aumento da pressão sobre as terras disponíveis
à volta de Luanda sugere um mercado sustentável para
a produção da Fazenda Girassol. Contudo, também cria
aumento na procura da água e a redução da segurança
desse recurso. A fazenda está localizada nas margens do
Rio Loge, que tem um caudal relativamente alto e pressão
populacional limitada. No entanto, o uso crescente da
hidroponia pela Fazenda Girassol pode ser visto como uma
forma de aumentar a segurança da operação, bem como
a capacidade de expansão das operações sem depender
de solo arável.
A ACP dedicou-se ainda mais ao desenvolvimento da
indústria de proteção ambiental investindo nos serviços
de apoio ao setor petrolífero através de uma empresa
de gestão de resíduos chamada Angola Environmental
Serviços Lda (AES). A AES fornece serviços de gestão de
resíduos para a indústria de petróleo e gás, permitindo que
as operadoras cumpram as exigências legislativas e os
padrões ambientais internacionais e evitem problemas a
longo prazo. O FIPA I investiu 8,8 milhões USD na AES em
2014. Após o investimento do FIPA, a empresa expandiuse geograficamente, criando uma nova instalação de
gestão de resíduos em Soyo. Os clientes da AES são
maioritariamente empresas petrolíferas internacionais,
como a Total, a ENI, a Chevron, a Esso, a BP, a Maersk Oil
e a petrolífera nacional de Angola, Sonangol.

Fazenda Girassol, Província do Zaire
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A AES está estrategicamente posicionada para responder
à necessidade de sustentabilidade ambiental, fornecendo
um serviço de gestão de resíduos específicos para o setor
do petróleo e gás. A empresa está registrada no Ministério

do Petróleo (MinPet) como prestadora de serviços
para essa indústria. As instalações de tratamento são
compostas pela Base Sonils, em Luanda, e por um aterro
em Cacuaco, a norte de Luanda. A localização estratégica
da AES no Centro de Serviços de Petróleo da Sonils, em
Luanda, oferece uma vantagem em termos de fácil acesso
a instalações e serviços para empresas de petrolíferas.
O tratamento dos resíduos o mais próximo possível do
local de origem (mar) reduz ou até evita a necessidade
de os transportar via estrada através de áreas povoadas.
As Instalações de Gestão Total de Resíduos da AES na
Base da Sonils compreende meios de tratamento de lamas
contaminadas com petróleo e resíduos da perfuração,
bem como um incinerador para resíduos perigosos. Estas
instalações compreendem:
• Edifício administrativo / sede;
• Cinco Unidades de Dessorção Térmica (TDUs);
• Unidade de Incineração de Alta Temperatura
(HTIU);
• Estação de transferência de resíduos líquidos e
sólidos no cais;
• Área de limpeza / lavagem a vapor;
• Zona de tanques;
• Unidade de tratamento de águas residuais; e
• Instalações de armazenamento e manutenção.
O local do atual aterro está localizado aproximadamente 7
km a sul da cidade de Cacuaco e a aproximadamente 20
km de Luanda. Foram adquiridos terrenos adicionais para
um novo aterro sanitário após o investimento do FIPA e
estão a decorrer os estudos necessários de licenciamento
e ambientais antes que qualquer construção possa
começar. O aterro é dividido em quatro células principais,
conforme indicado abaixo e deve ser desenvolvido de
acordo com as necessidades:
• Célula 1 - Resíduos perigosos;
• Célula 2 - Sólidos com hidrocarbonetos totais de
petróleo <1%;
• Célula 3 - Lago de evaporação; e
• Célula 4 - Resíduos domésticos.
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A instalação da Base Sonil está especificamente situada
numa área classificada como industrial, com todas as
instalações de apoio e infraestrutura para conter os
efeitos de atividades perigosas, como contenção de
derramamentos e resposta a emergências. A empresa
possui e opera mais de 6.000 CCUs – unidades de
transporte de carga – que são utilizados pelos clientes da
AES para transportar os resíduos dos locais no mar alto
para as instalações da AES em terra.
O incinerador da AES tem capacidade para incinerar
todos os fluxos de resíduos, exceto resíduos radioativos,
amianto e mercúrio. Existe no local um pequeno laboratório
e parte de sua função é assegurar que o poder calorífico
correto (PC) de resíduos é colocado no incinerador (isto
é, misturando resíduos com baixo PC com resíduos com
alto PC). O incinerador está equipado com uma estação
de tratamento de águas residuais para tratar o efluente do
arrefecimento e purificação húmida. As águas residuais
são reutilizadas sempre que possível e os sólidos/escórias
são eliminados no aterro existente. Os cinco TDUs tratam
resíduos de perfuração contaminados com petróleo
através de aquecimento passivo/indireto a 350° C, sendo
o petróleo recuperado e reutilizado no fabrico de novas
lamas de perfuração.
Existe no local uma estação de tratamento de águas
residuais para tratamento de esgotos. As descargas de
águas residuais devem cumprir as normas europeias
e os efluentes tratados são despejados no sistema de
drenagem de águas pluviais da Base Sonils. A drenagem
da superfície do local é tratada num separador de petróleo/
água antes da descarga.
A decisão da ACP de investir na AES em 2014 resultou
da sua posição como líder no seu segmento de mercado
e da posição privilegiada para expandir e criar a

PROTEÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE

capacidade de processar resíduos adicionais resultantes
da implementação de leis ambientais mais rigorosas,
sem criar estrangulamentos na indústria petrolífera. As
oportunidades de crescimento incluíram a expansão para a
Base do Kwanda no Soyo, bem como a gestão do impacto
da nova legislação, que impõe a redução da percentagem
permitida de hidrocarbonetos nos resíduos descartáveis
para o mar de cinco por cento para zero por cento. A
presença da AES na Base do Kwanda reduz os custos
logísticos para os clientes que operam no norte de Angola.
A expansão para o Soyo tem um impacto indireto (reduz)
nos custos no setor de petróleo e gás angolano.
Além do compromisso financeiro com a AES, a ACP
também contribuiu ativamente para o sucesso da empresa
através de:

TRANSFORMAR A MINHA VIDA

Antes de entrar para a AES há 10 anos, era professor de
matemática e informática. Não estava familiarizado com
a indústria de petróleo e gás e comecei como ajudante
de laboratório. De muitas formas, a AES foi uma escola
para mim, pois tive de aprender tudo. Como continuei a
aprender, a AES deu-me oportunidades para crescer e
desenvolver a minha carreira.

Comecei como auxiliar e hoje sou gerente adjunto da
divisão de Outsorcing. Foi um crescimento significativo.
Como chefe de família, posso suprir as necessidades da
minha família e dar-lhes um lar.
Também posso continuar os meus estudos. Espero que
a AES continue a crescer sem obstáculos. Quero crescer
com ela.

• Gestão ASG, incluindo apoio na aquisição de um
novo aterro para mitigar os riscos identificados pelo
FIPA no aterro atual;
• Orientação em relação aos incentivos de
realinhamento organizacional e apoio aos principais
gestores;
• Equilibrar relações, trazendo para a estrutura
acionista um parceiro internacional experiente
que poderia contribuir para uma melhor gestão do
rápido crescimento e expansão da organização; e
• Apoiar várias oportunidades de desenvolvimento
de negócios.
Em resultado do investimento da ACP na AES, foi possível
alcançar resultados que contribuem para a melhoria da
gestão ambiental em Angola.

Abel Baptista, gerente adjunto de
outsourcing, Funcionário da AES, Luanda
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DESENVOLVIMENTO A NÍVEL DAS BASES
RESULTANTE DA PROTEÇÃO AMBIENTAL
E DA SUSTENTABILIDADE

• Três aterros sanitários, um deles dedicado a
resíduos industriais e de construção;
• Dez estações de transferência; e
• Quarenta e seis instalações de triagem.

Resíduos Sólidos:42
• Apoio no desenvolvimento dos sistemas de biogás
de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) em Luanda e
no eixo Alto Catumbela – Benguela – Lobito;43
• Investimento em estações e sistemas de
incineração de resíduos de combustível;
• Fornecimento de veículos e equipamentos de
recolha e gestão de resíduos;
• Fornecimento de equipamentos e sistemas de
reciclagem e compostagem;

O Ministério do Ambiente está a desenvolver um sistema
integrado de gestão de resíduos e quer incorporar no seu
novo modelo sistemas e equipamentos de reciclagem,
transformação de resíduos em energia, compostagem e
tecnologias melhoradas de aterros sanitários. O governo
espera adotar regulamentações relacionadas a resíduos
médicos no futuro próximo.38
Em Angola, existem poucas entidades privadas e parcerias
de gestão de resíduos. A economia angolana continua
fortemente dependente do sector petrolífero, um sector
de capital intensivo, com muito poucas ligações a outros
sectores da economia e pouco impacto no emprego.39
A diversificação para outros setores geradores de renda
é, portanto, necessária. Existem muitas oportunidades de
mercado para abordar os desafios da gestão de resíduos
em Angola40, incluindo:
Água e Águas Residuais:41
• Fornecimento e gestão de tecnologias de
tratamento de água para utilização municipal e
local;

• Fornecimento de conhecimentos técnicos,
equipamentos e serviços operacionais para a
construção de aterros sanitários; e
• Recolha de resíduos médicos e fornecimento de
equipamento de processamento.

São feitas poupanças semelhantes através da redução do
volume dos resíduos pela implementação de processos

RESÍDUOS PROCESSADOS PELA AES

Os itens mencionados precisam ser desenvolvidos em
parceria com os stakeholders do governo. Contudo, o
investimento potencial é dificultado pelas flutuações da
moeda no mercado, corrupção e falta de infraestruturas e
de conhecimentos.
Em resposta às necessidades identificadas, a AES fornece
serviços de gestão de resíduos, alugando e transportando
contentores e camiões de transporte de carga e também
recebendo, selecionando e armazenando produtos
residuais, como resíduos sólidos, lamas e águas residuais.
Fornece pré-tratamento através da centrifugação,
laboratório e unidade de tanques, tratamento através do
incinerador e TDUs e, finalmente, o descarte de resíduos
para aterros sanitários. A AES também fornece serviços
adicionais, reciclando e reutilizando alguns subprodutos.

• Engenharia de fornecimento e distribuição de água
e fornecimento de equipamentos;
• Fornecimento de tecnologias para medição e
monitorização de águas; e
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• Implantação de sistemas de medição, faturação e
pagamento de clientes.
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térmicos, como a incineração (efetivamente prolongando
a vida útil do aterro), o que pode reduzir os volumes de
resíduos em até 95%. Também reduz o volume total de
gases liberados para a atmosfera ao longo do tempo,
já que o aterro tem menos resíduos depositados que
produzam gases por meio da decomposição anaeróbica.
As emissões libertadas para a atmosfera devido à
incineração dependem da quantidade de resíduos
processados. A combustão de resíduos reduz as emissões
globais de gases de efeito estufa dos aterros e o uso
de um sistema de depuração controla a libertação de
outros poluentes nocivos para o ambiente. O impacto dos
resíduos seria mais significativo se fossem depositados em
aterro, com risco de contaminação das fontes de água.

No processo de prestação desses serviços, a AES recebe
aproximadamente 60 000 toneladas de resíduos industriais
por ano, servindo clientes-chave que contribuem com mais
de um quinto do PIB. Entre 2014 e 2018, a AES processou
mais de 360 000 toneladas de resíduos industriais,
contribuindo assim para a sustentabilidade ambiental. A
AES está empenhada no uso eficaz e eficiente de recursos
e em encontrar soluções para promover a sustentabilidade
ambiental. Recupera 99% do óleo de base dos resíduos da
perfuração tratados, que são reutilizados para a fabricação
de novas lamas de perfuração.

Toneladas

Os planos do governo para Luanda, incluindo as
iniciativas do governo da província, concentraram-se no
desenvolvimento rápido de infraestruturas de gestão de
resíduos. Especificamente nessa zona, foram identificados
os seguintes novos projetos:

43
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DESENVOLVIMENTO A NÍVEL DAS BASES
(CONTINUAÇÃO)
TRANSFORMAR A MINHA VIDA
Antes de começar a trabalhar na AES, em 2007, a minha
vida era normal e fazia trabalhos pesados, com pouco
acesso a computadores. Desde que iniciei o meu trabalho
na AES houve muitas mudanças e a minha carreira
desenvolveu-se. Evolui de Assistente de Logística para
Coordenador de Logística e Coordenador Sénior nos
primeiros cinco anos de trabalho. Posteriormente, passei
para a Divisão de CCUs e Locação como coordenador,
tendo sido promovido no ano passado para o cargo de
Diretor Adjunto da Divisão de CCUs e Locação.

Ao longo da carreira na AES, adquiri competências
técnicas, informáticas e comunicativas. O inglês e as
competências de comunicação beneficiam-me em
reuniões com clientes e com os gestores de topo. A
minha família também beneficia, não apenas com o meu
rendimento, mas também porque agora têm acesso a
cuidados médicos. Não tenho intenção de deixar a AES
nos próximos tempos, pois quero continuar a aprender e
desenvolver enquanto a empresa se expande. Acredito
que o futuro tenha reservado um desenvolvimento positivo
para mim e para a empresa.

Na AST, o desenvolvimento da gestão ambiental é
facilitado pela adoção de novas tecnologias e melhores
práticas. Deste modo, é proporcionado conhecimento,
experiência e competências que permite à equipa
AST aumentar os seus rendimentos. Também aumenta
a consciencialização e inovação no uso responsável
dos recursos naturais e oceânicos e consumo de peixe
capturado com responsabilidade. A AST está empenhada
em atingir os mais altos padrões e está constantemente
a adotar novas tecnologias para melhorar o desempenho
ambiental e a qualidade de seus produtos.
As empresas AST detêm direitos de pesca válidos e
cumprem as quotas de pesca fixadas pelo Ministério
das Pescas, bem como os requisitos de monitorização e
informação associados. Testam os produtos em termos de
qualidade e aderem a rigorosos padrões ambientais. Por
exemplo, a AST trabalha atualmente para implementar a
Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC),
o padrão para o conteúdo de Ácidos Gordos Livres (FFA)
do óleo de peixe e os Padrões Internacionais de Óleos
de Peixe (IFOS). Estas são abordagens preventivas
sistemáticas para garantir a segurança e a qualidade dos
alimentos. A AST recuperou e atualizou significativamente
as instalações que comprou em Tombwa. Forneceu
formação e capacitação para que os funcionários
se adaptassem às novas tecnologias e processos e
promovessem o uso eficiente dos recursos naturais.
A equipa da Fazenda Girassol tem muitos anos de
experiência combinada no sector agrícola de Angola e é
apoiada por consultores internacionais e investigadores
de universidades locais e internacionais e instituições
agrícolas. Desde 2011, a Fazenda Girassol utiliza
hidroponia computadorizada, monitorização de fotossíntese
e fertilizantes e pesticidas integrados, além de sistemas de
gestão de água.

A terra destinada ao uso agrícola na Comuna de
Kibala Norte, Município de N’zeto, era estatal e estava
praticamente desabitada, sem ocupação anterior ou
reivindicação de direitos de propriedade. Foi adquirida
através de um processo legal com a aprovação final de
uma concessão de arrendamento de 60 anos para direitos
de superfície. Era praticamente desabitada. De acordo
com os seus valores, a Fazenda Girassol negociou com
os líderes políticos e tradicionais locais e permitiu que os
membros da
comunidade continuassem a cultivar nas margens do Rio
Loge, em vez de os deslocar dos seus terrenos. Assim,
não ocorreu nenhum realojamento forçado. A aldeia vizinha
mais próxima depende principalmente da agricultura
de subsistência, com acesso reduzido a serviços e
infraestruturas. A inclinação e o relevo do terreno foram
cuidadosamente analisados para limitar ao mínimo o
número de árvores removidas e mitigar qualquer impacto
ambiental que a irrigação, pesticidas e fertilizantes possam
ter sobre o solo e os recursos hídricos. Foi cuidadosamente
evitado causar impacto em qualquer habitat das zonas
húmidas.
A empresa age em conformidade com o quadro legislativo
angolano, bem como com a política ambiental e social
do Fundo. A Fazenda Girassol também está em processo
de obtenção da certificação Global GAP. Têm sido feitos
vastos investimentos na adaptação tecnológica das
máquinas e equipamentos para garantir o uso eficiente
de recursos equivalentes aos padrões globais. Tanto
a poupança de água como de energia são evidentes
através da implementação destas medidas. Da mesma
forma, há uma redução nas emissões de CO2, poluição
sonora e volumes de resíduos. No futuro, a administração
comprometeu-se a melhorar a disposição de resíduos,
instalando um incinerador para resíduos químicos e
implementando um SGSA.

Carlos Francisco da Silva, Diretor Adjunto,
Funcionário da AES, Divisão de CCUs & Locação, Luanda
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O NOSSO
CONTRIBUTO PARA
A RECONSTRUÇÃO
NACIONAL

Tombwa, Província de Namibe
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INFRAESTRUTURAS DE HABITAÇÃO EM ANGOLA
Angola é um dos países de África com urbanização mais acelerada. O Censo Nacional da
População e Habitação realizado em 2014 mostra que Angola está agora entre os 12 países
africanos mais populosos44 e é o quarto maior na região da SADC. A capital de Angola,
Luanda, com uma população urbana de 6,5 milhões de habitantes, é a quinta maior área
metropolitana urbana da África e uma das que tem um nível de vida mais dispendioso.
Durante os anos do pós-guerra, de 2002 até hoje, o
GoA fez um grande esforço para reformar a legislação
que regula o desenvolvimento urbano e a gestão de
povoações e habitação. A habitação tornou-se uma
questão prioritária de desenvolvimento em Angola e,
em 2008, o Presidente anunciou o primeiro Programa
Nacional de Desenvolvimento Habitacional (PNDH), com o
objetivo de construir um milhão de unidades habitacionais
antes de 2015. O programa respondeu, não apenas ao
Objetivo de Desenvolvimento do Milénio (ODM), mas
também à procura de habitação no pós-guerra. Conforme
salientou o Center for Affordable Housing in Africa, o PNDH
concluiu que a maior responsabilidade (68%) de corrigir
as deficiências no acesso à habitação centrava-se nos
proprietários-construtores. Por outras palavras, as pessoas
que precisam de casa não são apenas responsáveis por
garantir os seus próprios materiais de construção, mas
também devem contruí-las com o mínimo de assistência do
governo, do setor privado ou das cooperativas.
A procura de habitação e serviços básicos urbanos
que se tinha desenvolvido ao longo dos 40 anos de
conflito resultou na escassez de habitação em cerca
dois milhões de unidades. O Inquérito à Pobreza dos
Agregados Familiares, realizada em 2009 pelo Instituto
Nacional de Estatística, estimou que 90% das habitações
urbanas estavam abaixo do padrão de habitabilidade e
necessitavam de investimentos substanciais para elevá-las
a condições de vida aceitáveis.
O GoA assumiu compromissos significativos para a
melhoria das infraestruturas, conforme expresso no
PND 2013-2017 e no PDN 2018-2022. A prioridades de
infraestrutura são as seguintes:
• Em 2008, o GoA deu prioridade ao programa
habitacional para construção de novas habitações
e alargar a rede de abastecimento de água. Foi
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lançado em 2008 o projeto Casa para Todos, com
objetivo de fornecer um milhão de novas casas até
2015. Nesse projeto, as casas são construídas por
particulares com o GoA a disponibilizar a terra, as
infraestruturas (água, esgotos e eletricidade) e um
kit de construção contendo os principais materiais
e ferramentas.
• O GoA também se comprometeu a construir
instituições de ensino, aumentando assim o número
de salas de aula nas escolas existentes, bem como
o número de novas escolas.
Com o declínio da economia angolana em 2014, o
GoA reduziu os subsídios estatais para habitações
e desenvolvimento urbano, pelo que a maioria das
habitações é atualmente fornecida por proprietáriosconstrutores que obtêm financiamento de familiares,
patrões ou das suas próprias poupanças.

A resposta da ACP no apoio
à Reconstrução Nacional
Os objetivos de investimento da ACP em resposta aos
desafios enfrentados pela indústria da construção
angolana consistiram em aumentar o investimento no
sector da construção através da disponibilização de apoio
financeiro, capacitação e materiais.
Para alcançar estes resultados, a ACP investiu na
Betablocos, uma empresa que produz e vende materiais
de construção pré-fabricados em cimento, como blocos de
cimento, blocos para pavimentos, lancis, lintéis e outros.
Em 2015, o FIPA I concluiu um investimento de 2,4 milhões
USD na Betablocos para apoiar o crescimento da empresa,
aumentar a capacidade de produção e aproveitar as
oportunidades de mercado. A decisão da ACP de investir
na Betablocos também se deveu à sua posição estratégica
como fabricante, com amplo conhecimento e experiência

local. Além disso, a Betablocos conseguiu diferenciar-se
através dos altos padrões de qualidade, o que a tornou
um dos poucos fornecedores locais compatíveis com um
processo de construção moderno.
O Fundo foi fundamental para a separação da Betablocos
de uma outra empresas do grupo, de forma a possibilitar
no futuro um processo de saída do investimento pelo
fundo, e no presente possibilitar a definição de metas de
crescimento e planeamento e a segregação de certas
operações. Além disso, o Fundo apoiou ativamente o
desenvolvimento das atividades comerciais da empresa

por meio de sinergias com seu portfólio e contactos de
negócios em Angola.
A função financeira e a implementação de sistemas de
gestão também foram fortalecidas através do apoio do
Fundo. Com a orientação e apoio da ACP, a Betablocos
também implementou a sua primeira auditoria externa anual
e nomeou uma entidade para monitorização dos processos.
Em resultado do investimento da ACP na Betablocos, a
empresa conseguiu vários resultados que contribuem para
a melhoria dos esforços nacionais de reconstrução.

TRANSFORMAR A MINHA VIDA
Anteriormente trabalhava como chefe de turno
numa outra empresa, mas o meu salário era
médio. Aqui na Betablocos o meu rendimento
aumentou, e tenho mais do que suficiente para
satisfazer as necessidades da minha família.
Também construí a minha própria casa e investi
na educação dos meus filhos.
Anteriormente, precisava de ir para o trabalho
por transportes públicos e isso não era rentável
ou eficiente em termos de tempo, uma vez que
não permitia qualquer flexibilidade para trabalhar
fora do horário de expediente. Como incentivo
para recompensar o meu trabalho, a Betablocos
ajudou-me a comprar meu próprio veículo. Isso
melhorou muito a minha capacidade de gerir uma
equipa e de me ajustar aos diferentes turnos.
Agora posso planear o futuro.
O futuro da empresa dependerá da direção que
tomar, mas prevejo que a Betablocos continuará
a crescer à medida que desenvolvemos o nosso
mercado nacional. Dou sempre o máximo e
quero crescer e desenvolver-me com a empresa.
Esforço-me por trabalhar muito hoje e sei que, no
futuro, serei reconhecido pelos meus esforços.

Samuel Ângelo da Silva,
Funcionário da Betablocos, Luanda
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Betablocos, Província de Luanda

MELHORANDO A RECONSTRUÇÃO NACIONAL

MELHORANDO A RECONSTRUÇÃO NACIONAL

DESENVOLVIMENTO A NÍVEL DE BASES
RESULTANTES DO APOIO À RECONSTRUÇÃO
NACIONAL
A Betablocos é uma empresa que fabrica e comercializa
materiais pré-fabricados em cimento, incluindo blocos
de construção e pavimentação que são vendidos para o
mercado formal e informal. A Betablocos fabrica e vende
anualmente em média 5 milhões de blocos de cimento a
clientes da área da construção civil, tanto em Angola como
na região. Isto equivale aos materiais necessários para
construir mais de 1 700 habitações médias angolanas
por ano.
A investigação demonstrou que cada 1 USD investido em
PME gera, em média, 12 USD adicionais na economia.
Desses 12 USD, mais de 41% beneficiam entidades fora
da empresa. Com base nos 2,4 milhões USD investidos
pela ACP na Betablocos, estima-se assim que foram
gerados 28,8 milhões USD adicionais na economia, com
11,8 milhões USD beneficiando entidades exteriores à
empresa.
A Betablocos valoriza os funcionários e as comunidades
vizinhas como parte integrante do seu modelo de
negócios. Como tal, abraça a oportunidade de obter
informações sobre o perfil socioeconómico e as condições
de vida dos seus funcionários. Os funcionários são
incentivados a aumentar a qualidade e o desempenho da
produção por meio de um esquema de incentivos. Aqueles
indivíduos que fazem bem o seu trabalho e alcançam os
seus principais indicadores de desempenho recebem
como recompensa vales de materiais de construção. Esses
vales permitem que acumulem blocos de construção
e construam as suas próprias casas. Esse incentivo é
reforçado por meio de apoio financeiro na forma de um
adiantamento ao longo de um ano, permitindo assim
que os funcionários obtenham capital ao qual não teriam

Em 2018

a Betablocos produziu
4,370,960 blocos de
construção

1,433 habitações
médias em Angola

TRANSFORMAR A MINHA COMUNIDADE
Antes de trabalhar na Betablocos, eu e a minha família
morávamos numa casa que alugávamos a um familiar.
Comecei a trabalhar para a empresa como motorista e
familiarizei-me com o meu trabalho. Ganhei mais confiança.
Continuei a trabalhar muito e, com dedicação, recebi mais
responsabilidades e oportunidades para crescer.

Em reconhecimento pelo meu trabalho, a Betablocos
ajudou-me com materiais de construção e pude construir
uma casa para a minha família. Agora temos a nossa
própria casa e não precisamos de depender da família
alargada.

acesso e que lhes permite construir as suas casas. A
investigação demonstrou que, para cada 100 USD gasto
em atividades de financiamento habitacional em África,
36,5 USD são adicionados ao PIB per capita, enquanto
225 USD são adicionados ao PIB.46 Assim, através
dos aproximadamente 154 mil USD47 fornecidos como
empréstimos em condições favoráveis para os funcionários
construírem as suas habitações durante 2017, estima-se
que a Betablocos tenha acrescentado 346 500 USD ao PIB
e 56 210 USD ao PIB per capita.
O setor primário é fundamental para a industrialização,
que é um componente integral do desenvolvimento. Este
setor pode gerar emprego e facilitar o comércio. No caso
da Betablocos, também contribui para o objetivo nacional
de reconstrução de Angola. De acordo com as Nações
Unidas, a indústria estimula o emprego noutros setores,
com 2,2 postos de trabalho adicionais criados para
cada emprego na indústria. Com base nos 7 empregos
criados pela Betablocos, estima-se que foram criados
15 empregos adicionais na economia.

Betablocos – Impacto no emprego
Postos de trabalho adicionais
criados na economia

15

Novos funcionários da Betablocos
durante o período de investimento
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Número de postos de trabalho
From Poverty to Prosperity: Understanding the Impact of Investing in Small and Medium Enterprises, SEAF, 2014 46Housing Finance and Inclusive Growth in Africa: Benchmarking,

45

Viegas Moreira Pedro,
Funcionário da Betablocos, Luanda

Determinants, and Effects, Nguena, Tchana Zeufack, World Bank Group, dezembro 2016 47154 000 blocos de cimento com um preço médio de 1 USD por bloco.
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O NOSSO
CONTRIBUTO PARA
A DIVERSIFICAÇÃO
ECONÓMICA

Porto de Luanda, Província de Luanda

DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA

DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA

DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA EM ANGOLA
Entre 2012 e 2017, a economia angolana registrou uma taxa média de crescimento de
apenas 1,8%, uma queda de 3,2 pontos percentuais em relação ao período de 2009 a
201248, refletindo a desaceleração económica de muitos países emergentes em todo o
mundo. Da mesma forma, a volatilidade da produção de petróleo foi reconhecida como uma
ameaça ao desenvolvimento sustentável da economia angolana. Assim, o GoA destacou a
necessidade de acelerar a diversificação económica, com o desenvolvimento e crescimento
dos setores não petrolíferos e a redução da importância e dependência dos produtos
petrolíferos.49
Durante a implementação do Plano Nacional de
Desenvolvimento 2013–2017, a taxa média de crescimento
dos setores não petrolíferos foi de 1,2%, três vezes mais
alta que a do setor petrolífero, que ficou pelos 0,4%. A
queda do preço do petróleo teve um efeito negativo em
toda a economia, causando a contração da atividade
económica, a redução da receita e do gasto público
e a redução nos gastos privados. Com um ligeiro
desfasamento em relação à queda nas receitas, esse
declínio acabou por levar à queda do investimento público
e dos gastos públicos, causando um déficit orçamental de
cerca de 6% e um aumento da dívida pública para 67% do
PIB em 2017.50
Para enfrentar o quadro macroeconómico complexo, o
GoA comprometeu-se com várias intervenções. Logo

em outubro de 2017, a nova Presidência preparou um
Plano Interino, a ser implementado até março de 2018,
contendo medidas políticas e ações para melhorar a
situação económica e social. Essas medidas destinamse a implementar a estabilidade macroeconómica, o
crescimento económico e a criação de empregos para
resolver os problemas sociais mais urgentes do país.
Recentemente, foi aprovado pelo Gabinete o Plano
Nacional de Desenvolvimento 2018–2022. Este PDN
define seis eixos chave que visam diversificar a economia,
criando um ambiente favorável ao crescimento do sector
privado e melhorando a qualidade de vida de todos os
angolanos. Um elemento chave e impulsionador dessa
reforma económica é o aumento das contribuições dos
setores não petrolíferos e diversificação da economia.

A RESPOSTA DA ACP AO INCENTIVO
DA DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Como resposta ao desafio da diversificação económica em
Angola, o objetivo de investimento da ACP centra-se no
estímulo ao crescimento dos sectores não petrolíferos na
economia angolana.
Para alcançar esses resultados, a ACP investiu no setor
de impressão e comunicação através da Special Edition
Holding. O grupo de empresas Special Edition oferece
produtos e serviços integrados de comunicação e
marketing, incluindo publicidade de exterior (possui 49%
da Big Media), impressão digital em grande formato,
publicidade e promoções, meios, gestão de eventos e
INE, 2013-2016 e PDN, 2018-2022 49PDN, 2018-2022 50PDN, 2018-2022

48

conceção e produção de materiais para publicidade.
Através da publicidade, campanhas de promoção de
marca e eventos empresariais, é criada uma exposição
intensa que reflete os produtos ou serviços promovidos de
forma profissional e inovadora. A abordagem inovadora
e criativa da publicidade estabelece uma forte base
relacional e cria um impulso para o crescimento através
de clientes habituais. A Big Media, a maior entidade do
grupo Special Edition, oferece mais de 1 000 serviços de
publicidade de exterior, de impressão e outros serviços
especializados por ano, o que equivale a mais de 6 000
durante o período de investimento.

Em 2012, o FIPA I assinou acordos com a Special Edition
e a Big Media no valor de 6,6 milhões USD e 2,15 milhões
USD, respetivamente. A decisão da ACP de investir foi
parcialmente baseada no facto de que tanto a Special
Edition quanto a Big Media oferecem uma vasta gama de
serviços com grande mão-de-obra publicitando uma base
diversificada de clientes. Por meio de seus serviços, as
duas empresas contribuem positivamente para aumentar
a visibilidade das marcas, o que conduz a um aumento no
volume de vendas para os clientes que fazem uso de seus
serviços. Assim, tanto a Special Edition quanto a Big Media
contribuem significativa para o aumento da diversidade
económica dentro do setor não petrolífero. Além disso, a
presença geográfica da Big Media e o acesso a equipas
multidisciplinares, utilizando infraestrutura e equipamentos
próprios, significa que a empresa não depende de
subcontratados e pode fornecer todos os serviços de
interconexão dentro do grupo de empresas. Isso garante a
entrega dentro dos prazos e controla os custos dos clientes.

A ACP também forneceu apoio institucional e formação,
especificamente direcionados para aperfeiçoar a estratégia
de negócios e melhorar a gestão financeira, os sistemas e
processos de negócios, o desempenho ambiental e social
e a governação corporativa. A Special Edition foi bastante
afetada pela desaceleração económica em 2015 e pela
consequente redução dos gastos com publicidade da
maioria das empresas. A principal área de foco da ACP foi
replanificar e reestruturar a organização para melhorar as
sinergias e reduzir a duplicação de esforços, otimizando
assim a eficiência operacional. A ACP também facilitou a
concessão de apoio de assistência técnica da Norfund
para a Big Media adquirir e implementar um sistema
de gestão de ativos. Um dos resultados foi consolidar a
resiliência e as posições de mercado da Special Edition e
da Big Media. Durante as reuniões de portfólio de produtos,
foram identificadas oportunidades para áreas ainda não
exploradas de procura, e as formas de responder a essa
procura serão exploradas no futuro. Os líderes ao mais alto
nível demonstraram compromissos com a integração de
estratégias de sustentabilidade que melhoram a sua posição
competitiva no mercado e o valor para os acionistas.

RESULTADOS EM TERMOS DE DESENVOLVIMENTO
EM CONSEQUÊNCIA DO AUMENTO DA
DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA
A investigação empreendida por Cacciolatti e Fearne
(2011) indica que as PME fazem bom uso de informações
estruturadas de marketing apresentam maior probabilidade
de crescimento.51 O estudo de Mahmoud (2011) concluiu
que quanto maior o nível de orientação para o mercado,
maior o nível de desempenho em PME do Gana.52
O aumento do crescimento das PME também tem um efeito
direto sobre o crescimento do PIB devido ao aumento da
produção, valor acrescentado e lucro. A relação entre
aumento do crescimento das PME e o PIB é abordado
num relatório do Banco Mundial de 2008: “Se iniciação,
crescimento, inovação, equilíbrio e a redução do risco são
auxiliados pelo acesso e utilização do financiamento, é
quase inevitável que o desempenho económico agregado
também melhore.”53
O apoio e o investimento no setor de PME e o seu
consequente crescimento também têm impacto indireto
no PIB, devido a uma maior inovação e resiliência
macroeconómica da economia como um todo. Finalmente,
51

um setor de PME mais forte reforça a resiliência de um país
ao ampliar e diversificar a economia doméstica, reduzindo
assim a vulnerabilidade a choques sectoriais específicos e
a flutuações nos fluxos de capital privado internacional.54
Através do investimento da ACP na Special Edition e na
Big Media, a diversificação económica é facilitada pelo
crescimento económico apoiado na sua base de clientes.
Um estudo realizado pela Deloitte indica que os gastos com
publicidade beneficiam uma PME oito vezes mais do que
uma empresa maior.55 O retorno do investimento (ROI) de
um cliente que usa métodos tradicionais de publicidade
é de 42%, enquanto as empresas que lidam diretamente
com os clientes podem alcançar um ROI de 41%. 56 Além
disso, a Big Media refere que a sua despesa total com
mão-de-obra foi de 15,9 milhões USD durante o período
de investimento da ACP. Com uma despesa doméstica de
3,2 milhões USD, a Big Media proporcionou uma injeção
económica substancial na economia local e prevê-se que
foram criadas 630 oportunidades de emprego indireto
em 2017.

https://kar.kent.ac.uk/29315/ 52www.hrmars.com/admin/pics/713.pdf 53 World Bank, “Finance for all? Policies and pitfalls in expanding access”, 2008 54Griffith-Jones, Stephany, Judith

Tyson, Pietro Calice, The EIB and SMEs: Key lessons for Latin America and the Caribbean, 2011 55www.marketingweek.com/2015/04/01/how-smes-can-make-marketing-add-up/ 56http://
journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jm.11.0463
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AST, Província de Namibe

Digital Print, Província de Luanda

AES, Província de Luanda

Betablocos, Província de Luanda

DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA

TRANSFORMAR A MINHA VIDA
Quando comecei a trabalhar no Grupo Special Edition,
há mais de oito anos, como empregada de limpeza, era
responsável apenas pela limpeza dos armazéns. Mal sabia
eu que hoje seria uma Assistente Administrativa que muitas
vezes assume a responsabilidade por todo o processo de
produção na Digital Print.
Apesar de ter iniciado o meu trabalho numa posição
específica, estava ansiosa para adquirir novas
competências. Empenhei-me no meu trabalho e sempre
me ofereci para fazer tarefas adicionais para ajudar
as equipas. Aos poucos, desenvolvi a compreensão e
conhecimento do processo. Perceberam que tenho um
grande interesse pelo processo de impressão e deram-me
a oportunidade de desempenhar tarefas diferentes. Hoje,
tenho orgulho em dizer que sou a subchefe de produção.

A empresa deu-me oportunidade de desenvolver as
minhas capacidades e de aumentar a capacidade
financeira, o que beneficia os meus três filhos. Isso ajudoume muito, porque assim pude adquirir a minha própria
casa num bom bairro, mais perto do escritório. A Special
Edition também disponibiliza transporte para o escritório
todos os dias, garantindo não haver despesas adicionais
de transporte e evitando longos períodos de viagem para
o trabalho, porque teria de apanhar vários transportes.
Também tenho refeições diárias na empresa e acesso a
cuidados de saúde. Muitos de nós estamos na empresa
há vários anos e tivemos a oportunidade de, não só ter
um emprego, mas desenvolver as nossas carreiras. Estou
ansiosa por continuar a adquirir novas competências e
crescer com a empresa.

Smith Paixão, Funcionário do
Grupo Special Edition, Luanda

TRANSFORMAR A MINHA VIDA
Há seis anos, quando entrei para a empresa, fui o primeiro
funcionário a trabalhar com as novas máquinas de bordar.
Não sabia nada sobre o processo e não havia ninguém
a fazer isso antes de mim, por isso primeiro precisei de
aprender tudo sozinho para depois ensinar aos outros.
Com essas máquinas, podemos bordar logotipos e slogans
de clientes ou frases em qualquer tecido, como t-shirts e
bonés. Alguns clientes não querem imprimir e preferem o
bordado.
É preciso muita habilidade e atenção aos pormenores devido
ao encadeamento das diferentes cores e ao processo de

design e aplicação. Tenho de ter a certeza de que tudo
é bem feito ou poderá danificar o tecido. Além destas
competências técnicas, também aprendi a trabalhar sob
pressão e a gerir todo o processo e a minha equipa de apoio.
É uma grande responsabilidade, já que podemos produzir
aproximadamente 200 t-shirts por dia, o que equivale a
quase 50 mil t-shirts por ano, se trabalharmos em pleno.
Trabalhar na Special Edition permite-me ganhar o sustento
da minha jovem família. Tenho uma esposa e dois filhos, um
com 5 anos e outro com 6 meses. A empresa também dá
assistência médica e refeições diárias, por isso posso gastar
o meu rendimento nas necessidades da minha família.

Teresa Eliza Domingos Vieira, Funcionária
do Grupo Special Edition, Luanda
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DIGNIDADE
NO LOCAL DE
TRABALHO

AST, Tombwa, Província de Namibe

DIGNIDADE NO LOCAL DE TRABALHO

DIGNIDADE NO LOCAL DE TRABALHO

AUMENTO DO EMPREGO

TRANSFORMAR A MINHA VIDA

Durante o ciclo de vida do investimento, a ACP participou na criação de postos de
trabalho adicionais para 1609 pessoas, o que constitui 48% da força de trabalho total
atualmente a laborar nas empresas investidas. Na AST, Special Edition e Big Media, todos
são funcionários a tempo inteiro. Os funcionários a tempo inteiro da Fazenda Girassol
representam 70% da força de trabalho recém-contratada da empresa. Na AES, esse número
é de 78%, com os novos funcionários contratados durante o período de investimento na
Betablocos a representarem 51% do número total.
Postos de trabalho criados durante o período de investimento

N.º de empregados

2500
2000

Emprego temporário

1500

Emprego permanente

Anteriormente, lutava pela sobrevivência e tive vários
empregos precários. Desde que comecei a trabalhar na
Betablocos, muitos aspetos da minha vida melhoraram.
Por exemplo, o meu rendimento aumentou, a condições
de trabalho mudaram para melhor e pude comprar meu
próprio carro. Devido a um acidente infeliz, a minha
casa sofreu um incêndio, mas depois, devido ao meu
rendimento e ao apoio oferecido pela Betablocos, pude
não apenas reconstruir a minha antiga casa, mas realmente
melhorá-la. Agora está tudo melhor.

O meu sonho para a empresa é poder produzir mais
produtos, mas a um preço menor. Isso significa adquirir
mais máquinas que poderiam produzir mais blocos. Na
Betablocos, notei que a gerência me vê como parte da
equipa e eles sabem que eu dou sempre o meu melhor, e
por isso atribuem-me novas funções e responsabilidades.
Reconhecem o meu potencial e as minhas capacidades.

1000
500
0
AST

Fazenda Girassol

AES

Uma proporção significativa dessas empresas contratou
pessoas sem experiência de trabalho, com a AST atingindo
quase 60% de funcionários como primeiro emprego.
Assim, o crescimento do número de funcionários realmente
resultou em aumento do crescimento económico e criação
de valor nas empresas e na comunidade. Na maioria das

Primeiro emprego

Special Edition

Big Media

empresas com investimento da ACP, os jovens também
tinham um lugar importante na criação de emprego. Este
foi um dos objetivos específicos da AST. Fortalecer as
equipes de gestão, criando posições de liderança em cada
organização, foi também um objetivo. Isso é patente em
particular na AST e na Special Edition.

Postos de trabalho criados para quadros
superiores e jovens
Big Media
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DIGNIDADE NO LOCAL DE TRABALHO

DIGNIDADE NO LOCAL DE TRABALHO

INCREMENTO DAS REMUNERAÇÕES

TRANSFORMAR A MINHA VIDA

Durante o período de investimento, as empresas nas quais investimos gastaram mais
de 117 milhões USD em remuneração de funcionários. Como o custo de vida aumenta
continuamente, as empresas têm-se esforçado por acompanhar a inflação na remuneração
dos empregados. Em todas as empresas do portfólio, pelo menos metade dos funcionários
entrevistados referiu ter recebido um aumento de salário desde que entrou para a empresa.
Devido à formação do pessoal e às intervenções de
desenvolvimento de competências, um número de
funcionários foi promovido a cargos superiores dentro das
empresas, o que também lhes concedeu um aumento de
salário. Em todo o portfólio da ACP, pelo menos 30% dos
funcionários disseram ter sido promovidos desde que
foram contratados.

Nas empresas com maiores exigências de qualificações
ocorreram mais promoções. Na AES, 58% dos funcionários
relataram ter recebido uma promoção, e na Betablocos
isso aconteceu com 54% dos funcionários.

Comecei a trabalhar na Fazenda Girassol há mais de
11 anos. A empresa evoluiu e mudou muito ao longo
desse tempo. No início, tudo era mais pequeno e simples,
já que não tínhamos todos os equipamentos e sistemas
automatizados que temos hoje. Nos últimos quatro anos, a
fazenda adquiriu mais tecnologia e produção triplicou por
causa disso. Também obtivemos mais terras para continuar
a produzir mais.
Pessoalmente, dei um grande passo em frente e minha
vida transformou-se completamente. Enfrentei algumas

dificuldades pessoais, mas a empresa apoiou-me. Hoje
sou Chefe de Manutenção e tenho minha própria casa para
a minha família. Isso foi possível graças a um empréstimo
da empresa. A Fazenda Girassol também me disponibilizou
um carro da empresa para garantir que eu possa fazer
o meu trabalho sem preocupação com o transporte. A
empresa também ajudou muitos outros funcionários.
No futuro, acredito que continuaremos a crescer e a ter
sucesso.

Despesas com o fator trabalho (milhões USD)
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Aumento dos salários durante o período de investimento
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Agostinho Abel da Silva, Chefe de Manutenção,
funcionário da Fazenda Girassol, Luanda
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DIGNIDADE NO LOCAL DE TRABALHO

DIGNIDADE NO LOCAL DE TRABALHO

MAIOR IGUALDADE DE GÉNERO

TRANSFORMAR A MINHA VIDA

ACP promove a inclusão e a igualdade. Todas as empresas em que investimos têm
políticas de emprego que cumprem a Constituição angolana, que garante que todos os
cidadãos sejam tratados com dignidade e nenhum seja discriminado ou beneficiado com
base na idade, sexo, etnia, ascendência, língua, território, religião, política ou convicções
ideológicas, educação ou status económico ou social.

Anteriormente, morava em Maianga com familiares
(tios) e trabalhava noutra empresa como secretária
administrativa. Como regalias, tinha refeições e um
subsídio de transporte, mas não tinha seguro de saúde.

Além de ter representação feminina no nível da gerência,
os funcionários entrevistados afirmaram que várias
mulheres têm cargos que tradicionalmente são reservados
aos homens, como operadores de máquinas e motoristas
de camiões. Além disso, muitos dos funcionários que foram
promovidos e receberam aumentos salariais são mulheres,
refletindo a cultura de não discriminação defendida pela
ACP.
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Trabalhar para a AES proporcionou-me independência
financeira, o que me permitiu também pagar os meus
estudos. Utilizo os serviços de transporte da empresa de
casa para o trabalho e vice-versa, o que também reduz os
meus custos.

% Mulheres quadros superiores 2018

% Representação feminina em todo
o portfólio da ACP
35

Reconhecendo a importância das mulheres no local de
trabalho, a AST apoia os direitos de maternidade e licença
para apoio à família, protegendo o emprego das mulheres
durante a licença de maternidade e apoiando o regresso
ao trabalho. O valor que a ACP e as empresas atribuem à
nomeação de mulheres e à proteção da maternidade e o
apoio à família é muito valorizado pelas mulheres incluídas
no estudo e influencia positivamente suas vidas.

Entrei na AES em julho de 2007 como assistente
administrativa. Em 2009 fui transferida para o
Departamento Comercial como Assistente Comercial e
atualmente ocupo o cargo de Coordenadora Comercial.
Antes de trabalhar para a AES, não havia acesso a seguro
de saúde para mim e para a minha filha, nem possuía
casa própria ou transporte. Ao trabalhar para a AES,

tenho direito a um seguro de saúde que inclui a minha
família. Isso não só reduz meus custos médicos, mas
também me deu a oportunidade de ter acesso a melhores
profissionais de saúde. Já consegui comprar minha própria
casa e tornei-me financeiramente independente devido às
melhores condições salariais.

2018
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Situação profissional das mulheres no local de trabalho 2018
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Luzia Patrícia Ferreira Marcelo, Coordenadora
Comercial, funcionária da AES, Luanda.
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DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
TRANSFORMAR A MINHA VIDA
Há dois anos fui contratada pela empresa como
rececionista. Eu era responsável pelo atendimento ao
cliente por telefone e pessoalmente assim como outras
funções gerais, como a distribuição do correio interno.
Estava ansiosa por aprender e partilhei o meu sonho com
a gerência. Quando abriu uma vaga na área de recursos
humanos, candidatei-me e consegui a posição.

Ao mesmo tempo, pude continuar os meus estudos
universitários após o trabalho e licenciei-me em Recursos
Humanos. Também participei em vários programas de
formação na empresa, principalmente relacionados com
o software e o processo de folha de pagamento. Como
resultado da formação e da experiência de trabalho que
ganhei, fui promovida a responsável do processamento
salarial no grupo Special Edition.

Para garantir que as empresas no portfólio da ACP
permaneçam competitivas e possam aumentar o seu
nível de produtividade, é dada formação aos funcionários.
Geralmente é feita no posto de trabalho, com formação
adicional disponibilizada quando necessário. Os resultados
da investigação sobre o empenho dos funcionários
refletem a melhoria do conjunto de competências devido à

formação dada, que foi avaliada em termos técnicos, em
termos de liderança e desenvolvimento de competências
de gestão. Em média, 89% dos funcionários entrevistados
sentiram que tinham aperfeiçoado as suas competências
técnicas, enquanto uma média de 83% dos funcionários
entrevistados indicaram que as competências de liderança
e gestão tinham melhorado.

% de funcionários que melhoraram as
competências técnicas

% de funcionários que melhoraram as
competências de liderança e gestão
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Os níveis de satisfação em relação aos tipos de formação
recebidos foram mistos, com os níveis mais baixos
observados na Betablocos, com 16%. Os níveis mais
altos ocorreram na AST e na Fazenda Girassol. A ACP
reconhece as limitações associadas à oferta de formação
em outsorcing. Isso resulta da falta de fornecedores de
serviços de formação técnica nos setores específicos
investidos. A ACP continuará a procurar oportunidades
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% de funcionários satisfeitos com
a formação
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para melhorar a formação, com a continuação dos cursos
internos até serem encontradas melhores soluções com
fornecedores externos. Saúde, segurança, proteção e meio
ambiente são importantes para a ACP e foi disponibilizada
formação específica nessas áreas. A maior parte dos
funcionários sentiu que a sua consciencialização sobre
saúde e segurança no trabalho tinha melhorado após a
formação.

% de funcionários com maior consciência de
questões de higiene e segurança
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Isabel Cassua, Gerente de Pagamentos,
funcionária do Grupo Special Edition, Luanda
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MAIOR BEM-ESTAR DOS FUNCIONÁRIOS

Antes de ter arranjado emprego no Grupo AST, a minha
vida era difícil. Não conseguia ganhar o suficiente para as
necessidades dos meus filhos, como pôr comida na mesa.
Não tinha forma de pagar aquilo de que eu e os meus
filhos precisávamos. Não conseguia pagar as despesas de
uma casa. Não tinha casa própria. A minha vida era difícil.
Desde que comecei a trabalhar no Grupo AST, desenvolvi
as minhas capacidades e estou a crescer como pessoa. A
minha vida melhorou. A sociedade já me reconhece como

inquérito mostram que esses esforços refletem ou superam
as suas expectativas. Especificamente, as perguntas
concentraram-se no nível de assistência financeira,
assistência médica e fornecimento de refeições.

As empresas onde a ACP investe esforçam-se por
melhorar a qualidade de vida dos seus empregados
através de uma série de benefícios socioeconómicos,
para além da remuneração. As respostas recebidas num

TRANSFORMAR A MINHA VIDA

% de funcionários satisfeitos com os apoios por parte da empresa

alguém – uma pessoa que cuida bem da sua família. Agora
tenho casa própria e posso pagar os meus estudos e os
dos meus filhos. Eu posso satisfazer as necessidades da
minha família.

100%

92%
76%

80%

No futuro espero que a empresa continue a reconhecer-me
como alguém que está a dar tudo pela empresa. No futuro,
poderei vir a ser gerente de recursos humanos, diretor ou
um quadro superior da empresa.
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uma equipa

% de funcionários que recomendariam o
empregador a amigos e familiares

Em geral, os funcionários das empresas do portfólio da
ACP relatam que se sentem valorizados como funcionários
e recomendam o empregador aos seus amigos e familiares
que procuram emprego. A situação é evidente na AST, com
mais de 80% dos funcionários respondendo positivamente
a esses indicadores.
Nas comunidades em que a ACP investe, há sérios
desafios na área da saúde que afetam os trabalhadores
e suas famílias. Em fevereiro de 2017, a AST estabeleceu
uma clínica, que gere e com a qual despende um custo
anual de 100 000 USD, para fornecer serviços de saúde
aos funcionários da AST e seus familiares. A clínica oferece
programas de saúde, incluindo prevenção da malária,
cuidados a ter contra pneumonia, consciencialização sobre
o HIV/SIDA e planos de vacinação. Os funcionários da AST
57

Fazenda Girassol
66%

40%

0%

Silvano Betatelo Catengue,
Funcionário do Grupo AST, Tombwa

64%

Special Edition

têm exames médicos regulares como forma de monitorizar
a saúde e reduzir o absenteísmo dos trabalhadores.
A investigação demonstrou que o investimento em
programas preventivos de saúde tem um ROI entre
0,26 USD e 2,12 USD.57 Com base no custo anual de
funcionamento da clínica AST, um ROI anual entre
26 000 USD e 212 000 USD pode ser obtido através das
intervenções realizadas pela AST. Um relatório recente da
Organização Mundial da Saúde (OMS)58 observa que, para
cada 1 USD investido em intervenções para tratar doenças
não transmissíveis em países de renda baixa e média, há
um retorno à sociedade de pelo menos 7 USD em aumento
de produtividade, emprego e esperança de vida. Isso
traduz-se num retorno anual à sociedade de 700 000 USD
em resultado da clínica estabelecida pela AST.

https://www.rand.org/randeurope/research/projects/roi-preventive-healthcare-programmes.html 58OMS, 2018, Salvar vidas, reducer el gasto: Una respuesta estratégica a las

enfermedades no transmisibles. (WHO/NMH/NVI/18.8)
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Fazenda Girassol, Província do Zaire

DIGNIDADE NO LOCAL DE TRABALHO
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TRANSFORMAR A MINHA COMUNIDADE
Durante a investigação, foram relatadas várias histórias a
destacar o apoio e os cuidados médicos prestados pela
clínica da AST em emergências. Quase dois terços (58
por cento) dos funcionários entrevistados classificaram
os cuidados de saúde fornecidos aos funcionários como
atingindo e superando as expectativas, enquanto 70 por
cento sentiram que o atendimento aos seus familiares
atendeu e superou as expectativas. Em 2017, 3 471
pacientes foram recebidos na clínica da AST.

A falta de acesso a cuidados médicos de qualidade é
destacada no Plano Nacional de Desenvolvimento 20182022 e uma prioridade do GoA. A Betablocos está a
desenvolver esforços para melhorar o acesso a serviços
de saúde e medicamentos para todos os funcionários e,
quando necessário, os funcionários recebem transporte
ou apoio para se deslocarem aos serviços de saúde mais
próximas. Os serviços de saúde continuam a ser uma
prioridade.

A AES também investiu na prestação de serviços de saúde
para seus funcionários. A importância do apoio na saúde
e bem-estar é ilustrada pelo facto de que o quarto impacto
da AES na vida dos seus funcionários foi melhorar o
acesso aos cuidados de saúde. Na avaliação da qualidade
do impacto na saúde e bem-estar, a maior parte dos
funcionários entrevistados (92%) indicou que o seguro de
saúde para os membros da família cumpre ou excede os
requisitos, embora este número tenha caído para 76% em
termos de saúde pessoal.

Durante as atividades com a comunidade, a Betablocos
apercebeu-se de que as mulheres e as crianças tinham
de percorrer diariamente longas distâncias até ao rio
mais próximo para recolher água. Além do esforço físico
de transportar os baldes de água, essa tarefa também
consumia tempo e interferia com o tempo gasto noutras
atividades domésticas, a frequência da escola e os
trabalhos de casa. É sabido que a recolha de água longe
das aldeias aumenta os riscos para a saúde e segurança,
bem como a vulnerabilidade das mulheres e crianças.
A Betablocos instalou as infraestruturas necessárias
e colocou uma torneira comunitária na aldeia, para
fornecer água próximo das habitações. Assim, melhorou
significativamente a qualidade de vida das mulheres e
crianças que tinham de ir regularmente buscar água longe
para cozinhar, lavar, limpar e beber.

Na Fazenda Girassol, com o estabelecimento da quinta
e alojamento para os funcionários em N’zeto, a empresa
iniciou um programa ambicioso de consciencialização
sobre saúde e melhor acesso a cuidados de saúde.
São incluídos temas como prevenção e tratamento da
malária, HIV/SIDA e DST, como reduzir comportamentos
sexuais de risco e encorajar o uso de proteção na forma
de preservativos masculinos e femininos e planeamento
familiar.
A Fazenda Girassol também disponibiliza primeiros
socorros e água potável para a comunidade local e
fornece água e eletricidade à esquadra de polícia local.
A água tem um grande impacto na qualidade de vida das
mulheres, já que a torneira comunitária instalada perto
de suas casas reduziu o tempo necessário para ir buscar
água ao rio para cozinhar, lavar e limpar.
Na Betablocos, os funcionários também têm acesso a
cuidados de saúde. Esses cuidados não são estendidos
aos membros da família, mas a empresa auxilia em
casos de emergência. Durante as discussões do grupo,
os funcionários confirmaram que a sua perceção da má
qualidade dos cuidados de saúde angolanos se deve à
falta de pessoal adequado, bem como ao fornecimento de
medicamentos em farmácias do governo.
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A Special Edition teve um impacto significativo na
qualidade de vida dos funcionários, fornecendo transporte
da empresa desde os pontos centrais em toda a cidade
de Luanda até os escritórios e locais de trabalho. Devido
à expansão geográfica das áreas de residência e à
complexidade do sistema de transporte público, metade
dos funcionários (50%) indicou que o transporte fornecido
pela empresa cumpriu ou superou as expectativas. Um
terço dos empregados (32%) sentiu que o apoio ao
alojamento atendeu ou superou as expectativas. Embora
a empresa ofereça assistência médica aos funcionários,
já não fornece serviços de saúde às suas famílias
devido ao corte de custos exigido pela crise económica
de 2015. A Big Media oferece assistência médica aos
seus funcionários e 54% consideraram-na superior
às expectativas. Dois terços (60%) dos funcionários
precisaram de tratamento médico no ano passado,
enquanto 62% de suas famílias precisaram de assistência
médica.

A AST estabeleceu uma clínica para os funcionários e suas
famílias. A maioria das crianças têm malária, sintomas
semelhantes aos da gripe, diarreia e infeções do trato
respiratório superior e bronquite. Ao longo do ano, mais de
1400 pacientes visitaram a clínica. Sem a clínica, as pessoas
teriam de ir ao hospital público local, o que sobrecarregará
os serviços existentes. Muitas vezes, as clínicas públicas
são insuficientes e os medicamentos nem sempre estão

prontamente disponíveis. Alternativamente, poderão precisar
de se deslocar a outra clínica particular. Os funcionários
e suas famílias que vivem no Tombwa valorizam muito o
acesso aos cuidados médicos. Durante a semana, a clínica
permanece aberta 24 horas por dia para garantir cuidados
médicos à noite. As patologias sociais na comunidade
incluem o abuso de álcool, possivelmente ligado ao
desemprego na área.

Dr. Cesar José Catena e paciente.
Clínica da AST, Tombwa.
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CRESCIMENTO
ECONÓMICO:
CONTRIBUTO DOS
IMPOSTOS, COMPRAS
LOCAIS E EMPREGOS
INDIRETOS

Tombwa, Província de Namibe

CRESCIMENTO ECONÓMICO

CRESCIMENTO ECONÓMICO

MAIS E MELHORES CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS
Todas as empresas em que a ACP investiu contribuíram com os seus impostos durante o
período de investimento. A mais notável foi a AES, o que é explicado pelas suas ligações
com o setor petrolífero. As empresas ligadas ao setor primário, como a AST e a Fazenda
Girassol, tiveram uma contribuição geral menor. As empresas com uma ligação mais longa
à ACP, nomeadamente Special Edition e Big Media, demonstram uma contribuição tributária
significativa, refletindo também o crescimento do volume de negócios alcançado ao longo
do período.
Impostos ao longo dos anos de investimento
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TRANSFORMAR A MINHA VIDA
No meu trabalho anterior como rececionista, era
responsável por todos os telefonemas recebidos e atendia
pessoalmente os clientes.
Quando abriu uma vaga na equipa comercial, candidateime e deram-me uma oportunidade, embora não tivesse
experiência anterior. Desde essa altura, continuo a crescer
e agora reporto diretamente ao diretor comercial da
empresa de impressão (Digital Print). Também beneficiei
com um plano de comissões sobre vendas e recebi um
bónus de produção que me permitiu pagar os meus
estudos e da minha família. Também tenho refeições
diárias, transporte e assistência médica disponibilizados
pela empresa.

A Special Edition é muito importante para nós, pois cria
emprego para os angolanos. Muitos de nós já trabalhamos
para a empresa há vários anos; eu estou na empresa há
mais de dez anos. Se olhar para os dez anos que passei
na empresa, tenho orgulho do que conquistei e aprendi.
Eu tenho uma filha de quatro anos e estou à espera do
meu segundo filho. Sei que, depois de o bebé nascer, a
Special Edition vai continuar a apoiar-me e poderei voltar,
vão manter o meu posto de trabalho. A empresa também
oferece benefícios adicionais, como subsídio de refeição,
transporte gratuito para o local de trabalho e seguro de
saúde.
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AUMENTAR AS COMPRAS LOCAIS
E OS POSTOS DE TRABALHO INDIRETOS
À medida que a capacidade de produção aumentou, foi
possível aumentar a quantidade de fatores de produção
que a AST poderia obter no seu mercado local. A
AST apoiou as empresas locais através de compras
domésticas, num total de 25 milhões USD, criando assim
um maior rendimento para as respetivas empresas, o
que poderá ter aumentado o emprego indireto em 11,130
postos de trabalho, com base em números 2018.59
Muitas vezes, os pequenos produtores não têm acesso
aos mercados, nem têm instalações para processamento e
embalagem. Esses pequenos produtores podem vender os
seus produtos diretamente à Fazenda Girassol. A empresa
processa-os e empacota-os e garante a qualidade e
frescura. Sem esse serviço, os pequenos produtores
poderiam ter grandes quantidades de produtos estragadas

ou que alcançam preços baixos devido à falta de frescura
ou qualidade. A empresa também fornece apoio técnico
(mecanização, preparação do solo, plantação, irrigação,
etc.) a esses pequenos e médios produtores, melhorando
as técnicas utilizadas e aumentando o rendimento dos
produtores. Dessa forma, também eles têm acesso a
matérias-primas e equipamentos que produzem melhores
colheitas. A empresa, portanto, tem impacto positivo nos
pequenos produtores, aumentando a autossuficiência e os
rendimentos dos agricultores. A Fazenda Girassol também
fornece produtos para comerciantes locais que vendem
nos mercados da região. Com as compras a fornecedores
locais, prevê-se que os pequenos produtores e outros
fornecedores possam aumentar os seus rendimentos e
criar novos postos de trabalho. Calcula-se que tenham sido
criados 5,544 postos de trabalho indiretos em 2018.

Cândida Saraiva, Assistente Comercial,
Funcionária do Grupo Special Edition, Luanda

Multiplicador do CDC de 7 postos indiretos para cada posto de trabalho permanente criado em países emergentes.
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CRESCIMENTO ECONÓMICO

AUMENTAR AS COMPRAS LOCAIS E OS POSTOS DE
TRABALHO INDIRETOS (CONTINUAÇÃO)
A AES apoiou as empresas locais ao fazer compras
(procurement) no total de 46 milhões de USD durante o
período de investimento, aumentando os rendimentos
económicos das empresas fornecedoras. Estima-se que
tenha também criado 2,97560 oportunidades de emprego
indireto através das suas aquisições, apoiando a economia
local. A Betablocos criou um aumento de rendimentos
através de compras domésticas totalizando 1,6 milhões
USD em 201861 e estima-se que tenha criado 51160
oportunidades indiretas de emprego, através de apoio à
economia local.

A Special Edition também apoia os fornecedores locais de
forma consciente e, em 2018, a despesa doméstica foi de
9.3 milhões USD.61 A principal competência distintiva da
empresa continuam a ser as alianças estratégicas dentro
do grupo, o que permitiu expandir a sua oferta de serviços.
A despesa com a mão-de-obra de 1,7 milhões USD,
durante o período de investimento, significou uma injeção
de capital na economia local através d os funcionários
que subsequentemente gastaram os seus rendimentos em
bens e serviços na sua zona. Em resultado disso, estimase que a empresa tenha criado cerca de 1 09261 postos de
trabalho indiretos.

Despesa em compras (procurement)
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Multiplicador do CDC de 7 postos indiretos para cada posto de trabalho permanente criado em países emergentes. 61Despesa semelhante assumida por cada ano de investimento.
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AST, Província de Namibe

CRESCIMENTO ECONÓMICO

TRANSFORMAR A MINHA COMUNIDADE
Há quatro anos, fui eleita presidente do Mercado do
Peixe. Nós trabalhamos muito para melhorar as instalações
para os comerciantes locais. A AST apoia os nossos
vendedores de peixe e o logotipo da marca é uma mulher
a transportar peixe. É bem conhecido na comunidade
que a AST apoia os vendedores locais. Recentemente,
remodelámos as instalações para incluir armazenamento

e frigorífico, bem como um telhado para garantir o
processamento do peixe em condições confortáveis. Para
peixe de qualidade, recebemos o peixe da AST, depois
salgamos o peixe e deixamo-lo de molho em recipientes de
salmoura. A seguir secamos o peixe e preparamos pacotes
que vendemos no mercado local.

Ernestina Chipits, Presidente Eleita
do Mercado do Peixe, Tombwa
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CONCLUSÃO E O FUTURO
Este Relatório de Impacto partilha as nossas práticas e desempenho durante o período de
investimento dos nossos Fundos, desde o início até 2019. Este período foi marcado por
mudanças significativas na estratégia, estrutura, sistemas e práticas de sustentabilidade
nas empresas, e estamos satisfeitos com o desempenho geral.

Como investidor de impacto, centrado no financiamento
de soluções que apoiem o crescimento das empresas
em Angola, continuamos empenhados em melhorar
continuamente o nosso desempenho financeiro, mas
também em termos sociais, ambientais e de governação,
de acordo com a nossa política de investimento
responsável. Criámos impacto monetário através da
disponibilização de financiamento, melhorando a gestão
financeira, e implementando controles financeiros
e auditoria externa. Como consultores, fornecemos
capacitação institucional e, em alguns casos, auxiliamos
na replanificação organizacional e na reestruturação, a fim
de simplificar e melhorar a eficácia operacional.
O impacto monetário está diretamente ligado ao nosso
desempenho de produção e às questões de impacto,
como o aumento da segurança alimentar, substituição
de importações, aumento da proteção ambiental e a
sustentabilidade, apoio à reconstrução nacional e incentivo
à diversificação económica.
Com uma abordagem de investimento de três vertentes
(Triple Bottom Line), procuramos melhorar o impacto social
e ambiental. Como é evidente neste relatório, o nosso
maior impacto, tal como é sentido pelos funcionários,
é a melhoria da sua qualidade de vida. Nisso inclui-se
melhores meios de subsistência, inclusão e igualdade,
condições de vida, saúde e bem-estar, coesão social e

integridade. Confirmamos não apenas os indicadores de
produção, como é frequente, mas também mostramos
os nossos indicadores de resultado e as mudanças
provocadas pelos nossos investimentos.
Uma adequada gestão do risco é crucial num ambiente
onde o risco é uma parte inevitável dos negócios. A ACP
continuará a proteger os interesses dos stakeholders,
aderindo aos requisitos legais, implementando auditorias
independentes e monitorizando e melhorando os
sistemas e a governação corporativa. Entendemos que a
administração é a primeira garantia, daí o nosso empenho
ativo na construção da capacitação institucional.
No futuro, esforçar-nos-emos por melhorar a integração
ASG na cultura e nos sistemas operacionais das empresas
em que investimos e partilhar as lições aprendidas para
garantir a melhoria contínua da gestão de riscos com
critérios ASG e do desempenho de impacto.
Para terminar, gostaríamos de agradecer a todos por nos
acompanharem nesta jornada de impacto e sugerimos
que partilhem as vossas opiniões e comentários sobre este
nosso primeiro Relatório de Impacto. Com a colaboração
dos nossos parceiros, esperamos alcançar o objetivo de
continuar a criar valor e a transformar Angola

Fazenda Girassol, Província do Zaire
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ACRÓNIMOS E ABREVIATURAS
ACP

Angola Capital Partners

IRIS

Relatório de Impacto de Padrões de Investimento

AES

Angola Environmental Serviços Lda

PDN

Plano de Desenvolvimento Nacional

AST

African Selection Trust

PNDH

BAI

Banco Angolano de Investimentos

Programa Nacional de Desenvolvimento
Habitacional

PC

Poder Calorífico

SADC

Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral

DFID

Departamento para o Desenvolvimento
Internacional, Reino Unido

ODS

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável

ASG

Ambiental, Social e Governação

SGSA

Sistema de Gestão Social e Ambiental

FAO

Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura

DST

Doenças Sexualmente Transmissíveis

TAC

Total Admissível de Capturas

FIPA

Fundo de Investimento Privado - Angola

TDU

Unidade de Dessorção Térmica

PIB

Produto Interno Bruto

UN

Organização das Nações Unidas

GIIN

Rede Global de Investimento de Impacto

PNUD

GoA

Governo de Angola

Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento

IFC

Corporação Financeira Internacional

USD

Dólar dos EUA

IFU

Fundo de Investimento Dinamarquês para os
Países em Desenvolvimento

OMS

Organização Mundial da Saúde

Fazenda Girassol, Província do Zaire
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A enfâse deste Relatório é a nossa abordagem ao desenvolvimento
sustentável e os contributos estratégicos assim como a assistência
técnica prestada aos nossos investimentos nos Fundos FIPA I e
FIPA II, de forma a aumentar a sua sustentabilidade, resiliência,
agilidade e, por fim, o seu impacto. Adicionalmente, queremos
demonstrar como os aspetos do desempenho identificados estão
inter-relacionados e ajudam a criar valor partilhado para todos
os stakeholders. Por fim, explicamos as nossas estratégias para
melhorar a qualidade de informação disponível para todos os
stakeholders, comunicando os fatores que influenciam tanto a
nossa capacidade como a dos nossos investimentos para a criação
de valor. Este é o primeiro passo na nossa produção de relatórios
de impacto e irá refletir a nossa posição como líder de mercado
na contribuição para o desenvolvimento sustentável no sector do
investimento em Angola.

SOCIEDADE GESTORA DO FUNDO DE INVESTIMENTO
PRIVADO ANGOLA S.C.A., SICAV-SIF
E FIPA II S.C.A., SICAV-SIF
www.angolacapitalpartners.com

Avenida Pedro de Castro Van-Dunem Loy,
Academia BAI - Edifício C, 1º Dto, Morro Bento,
Luanda, Angola +244 227281000, ext. 4019
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