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Dimensões regulatórias 



 Os fundamentos para a actual Politica Comercial e suas perspectivas devem ter em
conta:

 O Programa do Governo;

 A Política Comercial ainda em vigor (aprovada pelo Decreto Presidencial n.º105/ 14 de 16 de Maio) ;

 As orientações do PDN 2018-2022;

 O conteúdo do PRODESI (como um dos programas integrantes do PDN);

 A visão Interministerial e do MINCO em particular;

 O Estatuto Orgânico do Ministério do Comércio (aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 36/ 18 de 9

de Fevereiro).

 Princípios transversais à Politica Sectorial que devem ser tidos em conta, baseados nas
orientações do Governo:

 Crescimento e Diversificação da economia, menos dependente do Sector Petrolífero / Diminuição

das Importações;

 Desenvolvimento dos sectores agrícolas e industriais nacionais, sólidos e competitivos;

 Coordenação adequada entre os investimentos Públicos (fomentador, catalisador, regulador e coordenador

do desenvolvimento económico e social) e os investimentos Privados (Motores das actividades Produtivas).
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Nota Introdutória

 De salientar ainda o impacto que o desenvolvimento comercial e sua rede
têm na geração de emprego, uma das principais prioridades do Executivo
para o quinquénio. O sector do comércio, a par dos sectores de agricultura e
indústria, são os grandes empregadores nacionais, tendo o primeiro um
potencial efeito multiplicador na geração indirecta de emprego,
nomeadamente nos segmentos dos transportes, logística e outros
relacionados.

 O sector do comércio interno e externo, tem uma importância fundamental do
ponto de vista económico e social para alavancar os objectivos definidos. No
contexto da economia real, o Sector, contribuiu com 13% para o PIB nacional
em 2016 (últimas estatísticas oficiais) e, se lhe adicionarmos os Serviços

Mercantis, com 27%.
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PDN 2018-2022

No conjunto dos Programas enunciados no PDN , destacam-se aqui 7 que impactam a Politica Comercial e 

nos quais o Minco está como responsável ou como participante:

Eixo Estratégico Política Programa  Contexto de Intervenção

o   Agilização e simplificação dos processos de 

comércio (interno e externo)

o   Aumento do controlo dos licenciamentos de 

importação e exportação para monitorização dos 

cambiais e do value for money das importações e 

Apoio à Produção, Substituição 

das Importações e 

Diversificação das Exportações

o   Promoção e desenvolvimento dos circuitos 

comerciais e facilitação do acesso da produção nacional 

aos mesmos, facilitando o respectivo escoamento

Fomento da Produção Agrícola 

& Fomento da Produção 

Indústria Transformadora

o   Maximização dos instrumentos disponíveis para 

suporte à produção nacional, através do 

desenvolvimento de mecanismos de protecção/  

promoção da agricultura  e indústria nacional 

(garantindo uma coerência  com as políticas de 

Melhoria da Segurança 

Alimentar e Nutricional

o   Apoio na promoção da segurança alimentar, através 

do seu controlo de qualidade e da garantia da 

existência e funcionamento da Reserva Estratégica 
o   Promoção do processo de formalização do 

comércio através da formação e suporte aos operadores 

e minimização dos custos associados à formalização
o   Reforço do controlo e inspecção dos circuitos de 

comércio e de facturação

2)

Política de 

Ambiente de 

Negócios, 

Competitividade 

e Produtividade

Melhoria do Ambiente de 

Negócios e Concorrência

Política de 

Fomento da 

Produção, 

Substituição de 

Importações e 

Diversificação 

das Exportações

Política de 

Emprego e 

Condições de 

Trabalho

Reconversão da Economia 

Informal
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Eixo Estratégico Política Programa  Contexto de Intervenção

3)

Política de 

Transportes e 

Logística

Desenvolvimento da Logística e 

Distribuição – Rede Nacional de 

Plataformas Logísticas (Mintrans) 

& Desenvolvimento e 

Operacionalização da Rede de 

Armazenagem, Distribuição e 

Comercialização de Bens 

Alimentares

o   Promoção e potenciação da rede comercial nacional 

através da maximização da utilidade e monetização dos 

activos públicos 

6)

Política de 

Reforço do Papel 

de Angola no 

Contexto 

Internacional e 

Regional

Melhoria da Participação de 

Angola no Comércio 

Internacional

o   Apoio na preparação do país e dos agentes económicos 

para a entrada em Zonas de Comércio Livre, assegurando o 

aproveitamento das oportunidades e a mitigação das 

respectivas ameaças, através do desenvolvimento de uma 

estratégia integrada de promoção da produção nacional 

que defina as prioridades sobre os produtos a serem alvo de 

protecção/  promoção face aos acordos comerciais 
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 A. Rede Comercial Formal

 Melhoria do sistema de Licenciamento, Implementação do Sistema de Licenciamento das

Actividades Comerciais (SILAC) on-line, permitindo a descentralização, desconcentração e

desburocratização, tornando o processo mais célere (Agosto, 2013);

 De Agosto de 2013 à Agosto de 2018, já foram emitidos, 107.285, desde estabelecimentos de

pequena, média, grande dimensão, prestação de serviço e de representação;

 Em 2018 o Minco avançou com a emissão/impressão de Alvarás fora de Luanda (início em Abril

na província do Huambo e em seguida no Cuanza Norte, Huíla, Uíge e Bengo, Bié, Malange,

Cuanza Sul prevendo-se alcançar todo território nacional até ao final do ano em curso.

 Outro especto importante prende-se com a necessidade de reordenar o comércio formal

(Urbanismo Comercial) e de o modernizar de acordo com as actuais e futuras necessidades e

exigências dos consumidores, principalmente nos perímetros urbanos, existindo lacunas não só

em Luanda , mas a nível nacional.
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PRODUÇÃO

ESCOAMENTO

• Fragmentação da produção, sendo de assinalar um elevado número de Explorações

Agrícolas Familiares (EAF) de muito pequena dimensão, dispersas pelo país.

• Reduzida produtividade, sendo a produção agrícola nacional caracterizada por um

baixo nível de incorporação de tecnologia, tornando o processo produtivo mais

dependente de capital humano, moroso, manual e ineficiente. Os produtores possuem

também conhecimentos limitados sobre os parâmetros de qualidade e formatos

apropriados para a introdução nos mercados de consumo.

• Limitação do financiamento direccionado para o desenvolvimento da produção

agrícola

• Reduzida visibilidade entre a oferta e a procura, dificultando o estabelecimento

de ligações entre produtores e distribuidores, a inventariação da produção e o processo

de identificação e preços

• Dispersão dos agentes no caso da comercialização rural, compostos sobretudo

por pequenos comerciantes informais, dificultando o escoamento em massa da

produção

• Divergência geográfica entre os maiores centros de consumo e os centros
de produção, agravado pela inexistência de um sistema de escoamento organizado e

eficiente nas áreas rurais

• Elevados custos de distribuição (suportados por uma rede de infraestruturas

ineficiente), reduzindo a competitividade dos produtos nacionais face aos importados

• Existência de múltiplos níveis de intermediação entre o local de produção e
consumo, originando a perda de competividade do produto junto do consumidor final

Considerando o diagnóstico efectuado identificaram-se como principais constrangimentos ao

desenvolvimento do Comércio Rural dois grandes blocos: Produção e Escoamento

B. Comércio Rural
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 Face aos problemas identificados, elaborou-se um  Memorando que reflecte um conjunto de 9 

Medidas Preliminares, focadas na “Promoção e Facilitação do Desenvolvimento de Mecanismos de 

Mercado” e na “Aplicação de Incentivos à Produção e Escoamento via Regulação”

PROMOÇÃO E FACILITAÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO DE MECANISMOS DE 

MERCADO

APLICAÇÃO DE INCENTIVOS À PRODUÇÃO E 

ESCOAMENTO VIA REGULAÇÃO

• Promoção da implementação de uma

plataforma de visibilidade da procura e
oferta

• Promoção local do associativismo de
produção e comercialização agrícola

• Incentivo ao desenvolvimento de Agentes
Comerciais Agregadores

• Potenciação das Infra-estruturas de
armazenamento e escoamento existentes

• Promoção dos Produtos Nacionais

• Incentivo à participação da Banca de
Desenvolvimento no apoio à Produção e
Comercialização Rural

• Aplicação Local dos Regulamentos do 
Comércio Feirante e Ambulante

• Alinhamento da Importação de Bens Alimentares 

com a Oferta Nacional

• Incentivo à compra de Produtos Nacionais

PROJECTO INTEGRADO DE 

DESENVOLVIMENTO DO 

COMÉRCIO RURAL 2018-2022
B. Comércio Rural

A política Comercial em Angola – Situação Actual e Perspectivas



C. Comércio Informal

O sector informal é o mais representativo para a sustentabilidade económica dos angolanos, estimando-

se que represente actualmente 60% do total da economia local e em Luanda mais de 50% do retalho

alimentar na zona urbana e suburbana.

 Sendo um dos objectivos do Executivo a sua conversão, têm sido lançadas várias iniciativas:

 Programa de Reconversão da Economia Informal dinamizado pelo MEP;

 Reconversão e deslocalização de estruturas informais de locais impróprios, nomeadamente via

criação de espaços para absorção/ formalização do comércio informal;

 Formação a comerciantes como tentativa de legalizar a sua actividade e fornecer-lhes as

ferramentas necessárias para a sua gestão;

Criação de mecanismos para ordenar o exercício do comércio, como o cartão de feirante,

ambulante, Precário e de bancada de mercado;

 Abertura de centros de formação e atribuição de Kits para formalização do comércio;

 Elaboração dos Regulamentos sobre comércio ambulante, feirante, precário e venda de

bancada de mercado.

Comércio Interno – Aspectos a Endereçar

A política Comercial em Angola – Situação Actual e Perspectivas



Iniciativa 
transversal I

Medidas
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No quadro do novo quadro de
gestão do Investimento privado,
criar plataforma física e digital que
reúna todos os serviços necessários
no processo de formalização legal
e regulamentar do IP:

Facilitar a abertura de Empresas

Potenciar o Comércio 
Internacional
Reactivar a Comissão Nacional
para a Facilitação do Comércio;
identificar oportunidades para
racionalizar os requisitos

documentais para a exportação e
importação;
Reduzir os custos para exportar e
importar,
Completar a implementação do
sistema automatizado para
processamento de dados
aduaneiros (ASYCUDA World);

Iniciativa 

Transversal 

III

Medidas

Compatibilizar o Programa de Investimentos
Públicos e as modalidades de PPP com as

necessidades operativas e logísticas das
produções, fileiras e clusters prioritários:

No domínio da Logística: inserir operadores
privados, com reconhecida competência, na
cadeia logística da produção agrícola e na
operacionalização dos centros de logística ao
nível das províncias e municípios

Fomentar a criação de redes de
comercialização com entrepostos secos e de
frio

Criar Bolsa de Terras
Serviço intermediário entre proprietários e
potenciais interessados para fileiras produtivas
promotoras de exportações e substituição de
importações (compra , arrendamento de
direitos ou outras formas de contratos); serviço
de portal concorrencial em regime de leilão
com garantia, fiabilidade e rigor dos contratos
por esta via celebrados.

C
o

n
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d

a
r 
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a
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s 
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Dos programas previstos no PDN , destaca-se o PRODESI (Dec. Presidencial 169/18 de 20 de Julho), onde o 

MINCO está envolvido nas seguintes Iniciativas Transversais que impactam a Politica Comercial:
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Reforçar o processo de identificação distintiva dos

produtos nacionais com a marca "Feito em

Angola“, atestado pelo Sistema Nacional de

certificação de Qualidade e introduzir

"Denominações de origem“

Criar um Portal de Exportações

portal de promoção da capacidade produtiva de Angola dando

a conhecer além-fronteiras os produtos nacionais, preços de

referência, empresas, processos de exportação,

infraestruturas de suporte à exportação, feiras e outras

iniciativas comerciais, promovendo relações comerciais entre

empresas nacionais e investidores internacionais

Potenciar esforço diplomático e comercial no 

estrangeiro

Divulgar amplamente os Programas para a

diversificação e promoção de exportações e

aumento da produção interna, em particular dos

produtos da cesta básica

Desenvolver novas parcerias económicas e

comerciais com países estratégicos para os

produtos/ clusters prioritários, priorizando Acordos

Bilaterais a nível regional

Promover iniciativas de divulgação (roadshow) dos

produtos nacionais nos mercados externos

potenciando aumento de quotas de mercado e

atraindo investimentos qualificados nas respectivas

áreas do País

Iniciativa 

Transversal V

Medidas Iniciativa 

Transversal VI

C
a

p
a

c
it
a

r 
e

 Q
u

a
li
fi
c

a
r 

R
e

c
u

rs
o

s 
H

u
m

a
n

o
s

Promover a 

formação, 

através do 

Ensino Técnico e 

Profissional

Promover a 

formação e 

capacitação de 

empreendedore

s e de 

empresários, em 

particular de 

jovens

Técnicas de 

Comércio 

Internacional 

(Impor-Expor), 

Análise de 

Mercados e 

Promoção de 

Vendas

Comércio 

Internacional, 

Marketing e 

Técnicas de 

Vendas 

Iniciativa 

Transversal 

VII

Elaborar o quadro legal das Parcerias

Empresariais e do Sistemas de

Cooperação Empresarial e respectivo

sistema de incentivos técnicos,

financeiros e fiscais

Apoiar a criação nas Associações

Empresariais Angolanas de Gabinetes

para a Cooperação Empresarial,

Nacional e Internacional e de Sistemas

de Informação Empresarial
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Dimensão Enquadramento com o Sector do Comércio Partes Relacionadas

Qualidade e 

Segurança Alimentar

a) Elevar a qualidade dos bens e serviços comercializados no

país, por forma a assegurar o grau de satisfação dos

consumidores

b) Aumentar a competitividade e atractividade dos produtos de

origem nacional, contribuindo para o melhor abastecimento

interno, assim como para a projecção de Angola no

mercado internacional

c) Assegurar a segurança alimentar, criando condições para o

abastecimento da população em situações de crises de

mercado ou catástrofes

Defesa do 

Consumidor

Lei n.º 15/03 de 22 de 

Julo (Lei da Defesa do 

Consumidor) 

a) Definir, promover e zelar pelos direitos do consumidor e

garantir a sua integridade na interacção com os agentes

comerciais

b) Capacitar os cidadãos para torná-los agentes económicos

activos, mais informados e interventivos, em pleno exercício

das suas capacidades enquanto consumidores

c) Salvaguardar o consumidor de práticas económicas

predatórias

Dimensões regulatórias com impacto no Sector do Comércio interno 
(cont)
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O nível de importações é
substancial e a dependência
gerada agrava-se por dizer
respeito a bens alimentares
básicos, potencialmente
substituíveis a prazo por
produção nacional;

A dependência das exportações
do sector petrolífero (produtos
não refinados) continua a ser
considerável, sendo
fundamental avaliar a
diversificação dos produtos
exportados (em linha com o
PRODESI);

Na linha do comércio internacional,

Angola está actualmente envolvida num

conjunto de acordos comerciais críticos

ao desenvolvimento do seu comércio

externo, dos quais se podem destacar a

entrada da Zona de Comércio Livre da

SADC e a assinatura dos documentos

jurídicos de lançamento da Zona de

Comércio Livre Continental Africana

(ZCLCA), acordos bilaterais e

multilaterais internacionais e regionaisO volume de importações no ano 2017
correspondeu a cerca de 11 mil milhões
de dólares, maioritariamente focados nas
categorias Máquinas e Equipamentos,
Outros Produtos, Cesta Básica e Outros
Produtos Alimentares, tal como se verifica
no próximo Slide.
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Ao longo dos últimos

3 anos o saldo da

balança comercial

nacional foi positivo,

embora seja de realçar

que este tem

decrescido a um ritmo

de cerca de 45% ao

ano, tendo em 2017

registado o valor mais

baixo do período em

análise.

A redução do grau de

abertura da economia

corresponde ao efeito

agregado do

decréscimo das

exportações e das

importações

nacionais, bem como

ao aumento do PIB

Nacional.
Nota: grau de abertura: (total comércio 

externo/PIB)
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Diploma Descrição

Pauta Aduaneira 

Decreto Legislativo 

Presidencial n.º 3/18 de 9 

de Março

A nova pauta aduaneira dos direitos de importação e exportação

corresponde à versão de 2017 da Nomenclatura do Sistema Harmonizado

de Designação e Codificação das Mercadorias.

Atendendo às perspectivas de desenvolvimento do sector produtivo

nacional e diversificação da económica, o regulamento inclui medidas

susceptíveis de assegurar o aumento da produção nacional em

conjugação com outras medidas de ordem macroeconómicas previstas na

estratégia definida pelo Governo. As taxas aduaneiras incluem:

— Imposto de Consumo, cobrado no acto de desalfandegamento das

mercadorias e variando entre 0% e 30%

— Imposto de Selo, calculado mediante a aplicação da taxa de 0,5%

sobre o valor aduaneira da mercadoria

— Emolumentos Gerais Aduaneiros, calculados mediante a aplicação

da taxa de 2% sobre o valor aduaneiro da mercadoria

Dimensões regulatórias com impacto no Sector do Comércio Externo
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Regulamento dos 

Procedimentos Administrativos 

a observar no Licenciamento 

de Importações, Exportação e 

Reexportações 

Decreto Presidencial n.º 75/17 

de 7 de Abril

O Decreto Presidencial n. 75/17 de 7 de Abril regula os procedimentos

administrativos que devem ser observados para o licenciamento de

importações, exportações e reexportações.

Neste âmbito, e com o objectivo de mitigar os entraves administrativos que

influenciam negativamente a actividade produtiva e a competitividade dos

produtos nacionais com potencial de exportação, estão definidos os

procedimentos relacionados com as operações do comércio externo,

nomeadamente:

— Registo de Exportadores e Importadores (REI): procedimento referente

à inscrição no REI por parte dos importadores ou exportadores e os

respectivos documentos necessários para o processo;

— Sistema Integrado do Comércio Externo (SICOEX): procedimentos e

responsabilidade por parte do Ministério do Comércio no tratamento

da informação sistematizada e na gestão do sistema

— Licenciamento de Importações, Exportações e Reexportações:

finalidade do processo de licenciamento assim como os

procedimentos e os respectivos intervenientes do processo.

Dimensões regulatórias com impacto no Sector do Comércio Externo 
(cont)
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MINISTÉRIO DO COMÉRCIO


