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Senhores representantes de organismos 

internacionais e regionais, 

Dignos investidores e homens de negócios. 

Espero que este evento sirva de espaço privilegiado 

para melhorar o vosso conhecimento sobre as 

mudanças que estamos a realizar e, como tal, atrair o 

investimento para o nosso país. Este fórum é, para 

nós, uma oportunidade para apresentar uma Angola 

em renovação, uma economia emergente e que se quer 

tornar num destino preferencial para os investidores, 

e desta forma ocupar um espaço de relevo no mercado 

global. O Governo angolano tem tomado medidas com o 

propósito de melhorar o ambiente de negócios, reduzir 

a dependência do petróleo e atrair o investimento 

estrangeiro para os diversos recursos naturais e 

outros sectores económicos do país. 

Temos consciência da enorme importância do 

investimento estrangeiro em vários sectores da 

economia angolana, pelo que convidamos os senhores 

investidores a examinar o variado leque de 

oportunidades de negócios nos sectores da

agricultura e pecuária, da indústria, das pescas, dos 

transportes, da construção, do turismo e em outros 

ramos da economia nacional. 

MENSAGEM AOS INVESTIDORES

Representatives of international and regional 

organizations, 

Worthy investors and businessmen; 

I hope that this event will serve as a 

privileged environment to improve your 

knowledge about the changes that we are 

making in a bid to attract investment to our 

country. For us, this forum is an opportunity 

to present Angola, an economy in renewal and 

emerging that wants to become a preferred 

destination for investors, and thus occupy a 

prominent place in the global market. The 

Angolan Government has taken measures to 

improve the business environment, reduce 

dependence on oil and attract foreign 

investment to the country's diverse natural 

resources and other economic sectors. 

We are aware of the enormous importance of 

foreign investment in various sectors of the 

Angolan economy, so we invite you to examine 

the wide range of business opportunities in 

the sectors of agriculture and livestock, 

industry, fisheries, transport, construction, 

tourism and other branches of the national 

economy. 

THE AFRICA DEBATE 2020

JOÃO LOURENÇO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

PRESIDENT OF THE REPUBLIC 

MESSAGE TO INVESTORS
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KENYA TOPS LIST OF CERTIFIED EXPORTERS IN AFRICA

Desde 2017 que iniciámos um processo de 

implementação de reformas para promover o 

investimento e aumentar a competitividade. 

Iniciámos um processo de privatização de 

empresas e activos, com destaque para 

sectores que oferecem grandes vantagens 

competitivas para o investidor privado, por 

isso, uso a presente plataforma para convidar a 

comunidade de investidores a ser proactiva no 

aproveitamento desta janela de oportunidades. 

Convido e recomendo aos investidores aqui 

presentes a explorar o pacote de incentivos 

que oferecemos para a promoção do

investimento privado. 

Excelências, Caros presentes; Ainda no quadro das 

reformas foram aprovadas leis que estabelecem princípios 

para o investimento privado e promovem a concorrência no 

mercado, foi liberalizada a taxa de câmbio e foram tomadas 

medidas contra a corrupção e impunidade, com vista a 

criar um melhor ambiente de negócios. Estas medidas 

visam, essencialmente, a transformação da economia 

angolana, atraindo o investimento privado, para ajudar a 

reduzir a desigualdade, criar empregos para a população e 

um rápido crescimento. Angola de hoje é um lugar seguro 

para investir, oferece um ambiente de negócios estável e 

favorável, com uma população jovem, trabalhadora, de 

espírito empreendedor e ávida em abraçar os desafios de 

um mercado em crescimento. Para além destes aspectos, 

a localização geográfica confere ao país uma posição 

estratégica, como plataforma de acesso aos mercados da 

África Austral e Central. Angola só poderá voltar a crescer 

do ponto de vista económico, se aumentarmos o 

investimento, para proporcionar aos angolanos, em 

particular a juventude, melhores rendimentos e, por essa 

via, aumentar o bem-estar das suas famílias. Angola conta 

convosco para a celeridade das reformas em curso no 

sector empresarial. Com os vossos investimentos 

esperamos dinamizar o nosso mercado rumo a uma 

economia centrada no sector privado. 

Since 2017, we have started a 

process of implementing reforms to 

promote investment and increase 

competitiveness. We started a 

process of privatization of companies 

and assets, with emphasis on 

sectors that offer great competitive 

advantages for the private investor, 

so I use this platform to invite the 

investor community to be proactive 

in taking advantage of this window of 

opportunities. I invite and

recommend to the investors present 

here to explore the incentive 

package that we offer for the 

promotion of private investment. 

Your Excellences, Dear Attendees; Still within the 

framework of the reforms, laws were passed that 

establish principles for private investment and 

promote market competition, the exchange rate 

was liberalized and measures were taken against 

corruption and impunity, with a view to creating a 

better business environment. These measures 

are essentially aimed at transforming the Angolan 

economy, attracting private investment, to help 

reduce inequality, create jobs for the population 

and rapid growth. Today's Angola is a safe place 

to invest, offering a stable and favorable business 

environment, with a young, hard-working, 

entrepreneurial spirit and eager to embrace the 

challenges of a growing market. In addition to 

these aspects, the geographical location gives 

the country a strategic position, as a platform for 

access to Southern and Central Africa markets. 

Angola will only be able to grow from an economic 

point of view, if we increase investment, to 

provide Angolans, in particular the youth, with 

better incomes and, in this way, increase the 

well-being of their families. Angola counts on you 

for the speed of the reforms underway in the 

business sector. With your investments we hope 

to boost our market towards an economy 

centered on the private sector. 

…Favorable business 

environment, with a 

young, hard-working, 

entrepreneurial spirit  



4-5 NOVEMBER 2020
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HUÍLA
FÓRUM DE INVESTIMENTO 

SOBRE ANGOLA (4-5 NOV. 2020)
ANGOLA INVESTMENT FORUM (4-5 NOV. 2020)

We are glad to mention that the actions of AIPEX, TBI and Invest Africa 
are of huge importance to our country, showcasing it to investors.

Estamos, numa só palavra, a construir uma nova Angola.
A nossa missão é fazer de Angola um país de referência,
não só para África, mas para o mundo.

Agricultura e Pescas em Angola é também uma grande
oportunidade para o investimento. Temos potencial reconhecido
e objectivos muito be definidos.

Our key goal for the Angolan economy is wealth generation
in a sustainable and inclusive way.

In one word, we are building a new Angola. Our misison is to make Angola 
a country of reference, not only for Africa, but for the whole world.

O nosso principal objectivo para a economia Angolana é
geração de riqueza de uma forma sustentável e inclusiva

Agriculture and Fishery in Angola is also a big investment opportunity. 
We have recognized potential and well defined goals.

Alegramo-nos em mencionar que as acções da AIPEX, da TBI e da Invest
Africa são de elevada importância para o nosso país, promovendo-o
perante os investidores.

Africa’s private sector will have an essential role to play in driving a job 
creating economic recovery and well-being for the continent’s population. 

O sector privado em África jogará um papel importante na criação de 
uma economia virada à geração de empregos e bem-estar para as
populações do continente.

Sua Excª VICTOR FERNANDES - Ministro da Indústria e do Comércio /Minister of Industry and Commerce

Sua Excª FRANCISCO DE ASSIS - Ministro da Agricultura e Pescas /Minister of Agriculture and Fishery

Sua Excª SÉRGIO DOS SANTOS - Ministro da Economia e Planeamento / Minister of Economy and Planning

Sua Excª TONY BLAIR - Ex-Primeiro-ministro Britânico / Britain’s Former Prime Minister

Sua Excª MANUEL NUNES JÚNIOR - Ministro de Estado para Coordenação Económica / State Minister for Economic Coordination 

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘
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MENSAGEM DO PCA
CHAIRMAN’s MESSAGE

ANGOLA E RWANDA OFERECEM IMENSAS 
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS PARA 
EMPRESÁRIOS DE AMBOS OS PAÍSES 

 
ANGOLA AND RWANDA OFFER GREAT 

BUSINESS OPPORTUNITIES FOR 
ENTERPRENEURS OF BOTH COUNTRIES 

 

Engº ANTÓNIO HENRIQUES DA SILVA
PCA / CHAIRMAN OF THE BOARD

 

o dia 23 de Outubro a AIPEX assinou, com a 

Rwanda Development Board (RDB), órgão 

responsável pela promoção do investimento e 

desenvolvimento do Rwanda, um Memorando de 

Entendimento que visa a promoção do 

investimento entre os nossos dois países, que ocorreu 

durante o Iº Fórum de Negócios Angola- Rwanda, que contou 

com participantes de variados sectores. O evento foi uma 

boa oportunidade para os quadros de ambos os países 

partilharem experiências. A grande relevância foi ainda 

confirmada com a participação dos ministros dos negócios 

estrangeiros dos dois países, nomeadamente, S.E. Dr Tete 

António, Ministro das Relações Exteriores da República de 

Angola, e de S.E. Dr Vincent Biruta, Ministro das Relações 

Exteriores e Cooperação do Rwanda, e dos nossos dois 

embaixadores. Ambos apresentaram uma perspectiva 

positiva sobre o novo momento que as relações entre os 

dois países iniciaram. Do mesmo modo, a participação dos 

empresários dos dois países, que intervieram positivamente 

para trocar experiências de negócios em sectores de 

interesse comum. 

O Memorando de Entendimento que assinamos é uma 

ferramenta que esperamos que os empresários de cada país 

aproveitem para exportar, iniciar novos negócios e aumentar 

os níveis de parceria entre Angola e Ruanda. Como 

resultado, gostaríamos de ver uma Câmara de Comércio e 

Indústria Angola-Ruanda activa. 

Não posso deixar de destacar o grande esforço que as 

partes realizaram para alcançar este desiderato. Em nome 

dos membros do Conselho e da equipe da AIPEX, gostaria de 

estender meus votos de agradecimento à Dra. Clare 

Akamanzi, CEO do Rwanda Development Board (RDB), que 

tem trabalhado em estreita colaboração com a AIPEX para 

garantir que as comunidades empresariais de Angola e 

Ruanda se beneficiem das oportunidades que ambos os 

países oferecem. 

N N
n October 23, AIPEX and the Rwanda 

Development Board (RDB), the body 

responsible for promoting investment and 

development in Rwanda, signed a 

Memorandum of Understanding aimed at 

promoting investment between our two countries, 

which took place during the 1st Angola-Rwanda 

Business Forum, with participants from different 

sectors. The event was a good opportunity for staff 

from both countries to share experiences. The great 

relevance was also confirmed with the participation 

of the ministers of foreign affairs of the two 

countries, namely, H.E. Dr Tete António, Minister of 

Foreign Affairs of the Republic of Angola, and H.E. Dr 

Vincent Biruta, Minister of Foreign Affairs and 

Cooperation of Rwanda, and our two ambassadors. 

Both presented a positive perspective on the new 

moment that the relations between the two 

countries have achieved. Likewise, the participation 

of entrepreneurs from both countries, who 

intervened positively to exchange business

experiences in sectors of common interest. 

The Memorandum of Understanding that we signed 

is a tool that we hope that the entrepreneurs of 

each country will take advantage of to export, start 

new businesses and increase the levels of 

partnership between Angola and Rwanda. As a 

result, we would like to see an active Angola-Rwanda 

Chamber of Commerce and Industry. 

I cannot fail to highlight the great effort that the 

parties have made to achieve this goal. On behalf of 

the AIPEX Board Members and staff, I would like to 

extend my thanks to Dr. Clare Akamanzi, CEO of the 

Rwanda Development Board (RDB), who has been 

working closely with AIPEX to ensure that business 

communities in Angola and Rwanda benefit from the 

opportunities that both countries offer. 

O O
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 inanced by the American

multinational Bloomberg, the 

laboratory was inaugurated in Luanda, 

by the minister of Higher Education, 

Science, Technology and Innovation, 

Dr. Maria do Rosário Bragança. The 

laboratory now opened is part of a two-year 

agreement signed in 2020 between the 

Government of Angola, represented by the 

Agency for Private Investment and Exports 

Promotion (AIPEX) and the multinational 

Bloomberg, a private technology company 

based in New York, that provides data for 

the financial market and operational news 

agencies worldwide. 

Installed at the Faculty of Economics of the 

Agostinho Neto University (UAN), the 

laboratory covers an area of three square 

meters and is equipped with terminals 

similar to those used by Bloomberg. The 

infrastructure will serve to train national 

staff in matters of study, analysis and 

financial research and will work as an 

extension project for the Economics, 

Accounting, Management and Administration 

courses, focused on financial education, 

activities and studies, highlighting the 

importance of practical financial knowledge, 

in addition to contributing to the financial 

education of society. 

V 
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INAUGURADO LABORATÓRIO
DA BLOOMBERG NA FACULDADE

DE ECONOMIA DA UAN
BLOOMBERG LAB AT THE 
FACULTY OF ECONOMICS 
OF UAN IS NOW OPEN

inanciado pela multinacional norte-

americana Bloomberg, o laboratório foi 

inaugurado em Luanda, pela ministra do 

Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, 

S.E. Maria do Rosário Bragança. O laboratório 

ora inaugurado faz parte de um acordo de dois 

anos assinado em 2020 entre o Governo de 

Angola, representado pela Agência de

Investimento Privado e Promoção das

Exportações (AIPEX) e a multinacional

Bloomberg, uma empresa privada de tecnologia 

e que disponibiliza dados para o mercado 

financeiro e agências de notícias operacional em 

todo o mundo, com sede em Nova Iorque. 

Instalado na Faculdade de Economia da 

Universidade Agostinho Neto (UAN), o

laboratório ocupa uma extensão de três metros 

quadrados e está apetrechado com terminais 

semelhantes aos utilizados pela Bloomberg. A 

infra-estrutura vai servir para capacitar quadros 

nacionais em matéria de estudo, análise e 

investigação financeira e funcionará como 

projecto de extensão dos cursos de Economia, 

Contabilidade, Gestão e Administração, voltados 

à educação financeira, às actividades e estudos, 

destacando a importância do conhecimento 

financeiro prático, além de contribuir para a 

educação financeira da sociedade. 

A F

F

Os estudantes dos cursos das ciências 
económicas e empresariais da Faculdade
de Economia têm, agora, uma oportunidade 
de dominar o  funcionamento dos mercados 
financeiros de referência mundial.
Students from the economic and business
science courses at the Faculty of Economics,
now have the opportunity to learn how the
world reference financial markets operate.

‘‘ ‘‘

S.E. MARIA DO ROSÁRIO BRAGANÇA,
Ministra do Ensino Superior,
Ciência, Tecnologia e Inavação
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O PCA da Agência de Investmento Privado e 

Promoção das Exportações – AIPEX, Eng. António 

Henriques da Silva, recebeu em audiência a 

Associação de jovens Mulheres Empoderadas - 

AJEM. Em representação da associação esteve a 

Directora Executiva Eunice Ernesto, acompanhada 

da Senhora Angela Magalhães, membro da Direcção 

e segunda secretária de Comunicação e Marketing. 

A Associação das mulheres empreendedoras 

trabalha também em questões relacionadas a 

promoção de igualdade de genero e empoderamento 

das mulheres. A Associação está a actuar em duas 

áreas de trabalho, nomeadamente comunicação 

social e cidadania e apoio às vítimas de abuso 

sexual e violência doméstica, e como mulheres 

estão preocupadas com determinados fenómenos 

sociais que acontecem no dia-a-dia. 

O grupo pretende abraçar projectos ligados a 

desenvolvimento económico, pois “acreditam que 

desta forma podem desenvolver programas de 

microcréditos, activismo, apoio social e

empreendedorismo”. O PCA da AIPEX parabenizou a 

Associação e disse que “a AIPEX está aberta para 

colaborar nas iniciativas que reforçam a

conscencialização da sociedade.” 

ASSOCIAÇÃO MULHERES
EMPODERADAS PRETENDE ABRAÇAR
PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO

SÓCIO-ECONÓMICO

EMPOWERED WOMEN
ASSOCIATION PLAN TO TACKLE

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
PROJECTS

he Chairman of the Agency for 

Private Investment and Exports 

Promotion - AIPEX, Eng. António 

Henriques da Silva, received in audience 

the Association of Young Empowered 

Women - AJEM. Representing the 

association was Executive Director Eunice 

Ernesto, accompanied by Ms. Angela 

Magalhães, member of the Board and 

Deputy Secretary of Communication and 

Marketing. 

The Association of Empowered Women 

works also on issues related to the 

promotion of gender equality and women 

empowerment. The Association is working 

in two areas of activity, namely mass 

communication and citizenship and support 

for victims of sexual abuse and domestic 

violence, and how women are concerned 

with certain social phenomena that happen 

on a daily basis. 

The organization intends to embrace 

projects linked to economic development, 

as "they believe that this way they can 

develop micro-finance, activism, social 

support and entrepreneurship programs ". 

The Chairman congratulated the

Association and said that “AIPEX is open 

to collaborating on initiatives that 

reinforce society's awareness.” 

T 

NOTÍCIAS/NEWS
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 Presidente do Conselho de Administração da AIPEX, 

Engº António Henriques da Silva, concedeu audiência à 

Sua Alteza Hamoud Bin Kais Bin Tarik Al Said e 

membros da sua Delegação Empresarial, quarta-feira, 28 de 

Outubro. No encontro, em que participaram também 

Administradores e técnicos seniores, a AIPEX abordou as 

mais diversas oportunidades existentes no país, os 

incentivos e as políticas de atracção de investimento privado 

que estão a ser levadas a cabo pelo Executivo, com o 

objectivo de melhorar o ambiente.  

Falando à comunicação social, o Príncipe de Omã reforçou o 

interesse do seu país em investir nos sectores prioritários 

em Angola, "estamos felizes pelo que nos foi apresentado 

durante estes dias que passamos no vosso belo país. 

Estamos interessados em sectores como saúde, agricultura 

e energias renováveis. Penso que num horizonte temporal 

entre 2 à 5 anos já será visivel a nossa presença com 

investimentos em Angola", afirmou. Para o PCA da AIPEX, 

Eng° António Henriques da Silva, "este interesse do investidor 

nas áreas prioritárias é bem-vindo para o nosso país. No 

âmbito da saúde, será bem-vinda a instalação de uma fábrica 

de medicamentos", realçou.  

O Sultanato de Omã é um país localizado no extremo leste do 

Médio Oriente, formado por dois territórios descontínuos (a 

península de Musadem está situada nos Emirados Árabes 

Unidos). Tal como Angola, tem alta dependência de recursos 

minerais, essencialmente o petróleo e gás natural, 

responsáveis por aproximadamente 85% das exportações. 

Entretanto, o país tem diversificado a sua economia. Deste 

modo, o país tem apostado numa forte campanha de 

modernização industrial. Uma das suas estratégias é a 

criação de Zonas Económicas Especiais e Zonas Francas 

focadas na atracção de investidores e na exportação. 

O O

PRÍNCIPE DO SULTANATO DE
OMÃ QUER INVESTIR EM

ANGOLA

he Chairman of the Board of Directors of 

AIPEX, Eng. António Henriques da Silva, 

granted an audience to His Highness 

Hamoud Bin Kais Bin Tarik Al Said and 

members of his Business Delegation, 

Wednesday, 28 October. At the meeting, 

which was also attended by Board Members and 

senior staff, AIPEX addressed the most diverse 

opportunities existing in the country, the incentives 

and policies for attracting private investment that 

are being carried out by the Government, with the 

aim of improving the environment . 

Speaking to the media, the Prince of Oman reinforced 

his country's interest in investing in the priority 

sectors in Angola, "we are happy for what was 

presented to us during these days that we spent in 

your beautiful country. We are interested in sectors 

such as health, agriculture and renewable energies. I 

think that in a period between 2 and 5 years our 

presence with investments in Angola will already be 

visible ", he said. For AIPEX Chairman, Eng. António 

Henriques da Silva, "this investor’s interest in the 

priority areas is welcome for our country, more even 

In the areas of health, the installation of a medicine 

factory will be welcome", he stressed. 

The Sultanate of Oman is a country located at the 

eastern end of the Middle East, formed by two 

discontinuous territories (the Musadem peninsula is 

located in the United Arab Emirates). Like Angola, it 

is highly dependent on mineral resources, essentially 

oil and natural gas, which account for approximately 

85% of exports. However, the country has diversified 

its economy. In this way, the country has invested in 

a strong industrial modernization campaign. One of 

its strategies is the creation of Special Economic 

Zones and Free Zones focused on attracting 

investors and exporting. 

T 

MEMBER OF OMAN’S ROYAL
FAMILY IS WILLING

TO INVEST IN ANGOLA

NOTÍCIAS/NEWS
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DADOS ESTATÍSTICOS
STATISTICAL INFO

INVESTIMENTOS
  À 202031 de OUTUBRO

Mil MilhõesPropostas Registadas
Registered Proposals Investimentos Avaliados

Evaluated Investments

Postos de Trabalho Directo
Direct Employment

Dados por sector
Data per sector

INVESTMENTS BY 31st OCTOBER 2020

Milhões Milhões

Origens dos Investimentos
Sources of the Investments

Milhões
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21.811

Mil Milhões

INDÚSTRIA

$1.505
Milhões

COMÉRCIO

$145
Milhões

AGRICULTURA

$212
Milhões

$100

SERVIÇOS

320 $2.997

Moeda/Currency
USD

(de 141 propostas) (de 14 propostas) (de 75 propostas) (de 62 propostas)

$676
África do Sul / South Africa China Emirados Árabes Unidos

United Arab Emirates

$185 $84
Mil Milhões

Angola

$1.396
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Angola participou (30.09.2020), da 11ª Reunião dos 

Ministros do Comércio Africanos (AMOT). A reunião foi 

realizada no modo virtual pela plataforma zoom e por Angola 

participou o Secretário de Estado do Comércio, Amadeu 

Leitão Nunes em representação do Ministro da Indústria e 

Comércio, Victor Fernandes. A reunião foi dirigida pelo 

Ministro do Comércio e Indústria da África do Sul, Ebrahim 

Patel, Presidente de Mesa eleito em substituição do 

Ministro do Comércio Exterior da República Democrática do 

Congo, Jean Lucien Bussa. 

11ª REUNIÃO DOS MINISTROS DO 

COMÉRCIO DE ÁFRICA (AMOT) 

A Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIPEX) 

e a Câmara de Comércio Bélgica-África (CBLACP) abordaram, sexta-feira, 

30/10, o clima dos negócios em Angola e dos passos em curso para a 

retoma da economia, apesar do actual contexto. Os representantes de 

ambos os países que intervieram no evento, que decorreu via webinar, 

destacaram a existência de confiança para investimentos em vários 

sectores da economia angolana. As reformas em curso, em Angola, com 

destaque para o incentivo à diversificação da economia e esforços para 

melhorar o ambiente de negócios, foram realçados neste evento. O 

evento teve como oradores os embaixadores de Angola em Bruxelas, 

Mário de Azevedo Constantino, do Reino da Bélgica em Luanda, Jozef 

Smets, o PCA da AIPEX, António Henriques da Silva, e o presidente de 

Câmara de Comércio e Indústria de Angola, Vicente Soares. De acordo 

com os intervenientes, as excelentes relações a nível bilateral 

estabelecidas entre os países estão a contribuir para o crescimento do 

sector económico, abrandado devido o actual contexto mundial. O 

presidente do Conselho de Administração da AIPEX, António Henriques 

da Silva, reiterou as existência de oportunidades de negócios, em 

Angola, bem como incentivos fiscais que propiciam um ambiente de 

negócio mais favorável para os investidores e para os empresários. 

EMPRESÁRIOS BELGAS CONFIANTES NA
RETOMA DA ECONOMIA ANGOLANA

Angola participated (30.09.2020), in the 11th Meeting 

of African Ministers of Trade (AMOT). The meeting was 

held in virtual mode via the Zoom platform.  Angolan the 

Secretary of State for Commerce, H.E. Amadeu Leitão 

Nunes, attended on behalf of the Minister of Industry 

and Commerce, H.E. Victor Fernandes. The meeting was 

chaired by South African Minister for Trade and Industry, 

H.E. Ebrahim Patel, Chairman of the Board elected to 

replace the Minister of Foreign Trade of the Democratic 

Republic of Congo, Jean Lucien Bussa. 

11th MEETING OF AFRICAN  

MINISTERS OF TRADE (AMOT) 

The Agency for Private Investment and Exports Promotion (AIPEX) 

and the Belgium-Africa Chamber of Commerce (CBLACP) addressed, 

on Friday, 10/30, the business climate in Angola and the ongoing 

steps towards the recovery of the economy, despite the current 

context. Representatives from both countries who took part in the 

event, which happened via a webinar, highlighted the existence of 

confidence for investments in various sectors of the Angolan 

economy. The ongoing reforms in Angola, with an emphasis on 

encouraging economic diversification and efforts to improve the 

business environment, were highlighted at this event. The event had 

as speakers the ambassadors of Angola in Brussels, H.E. Mário de 

Azevedo Constantino, from the Kingdom of Belgium in Luanda, H.E. 

Jozef Smets, the Chairman of AIPEX, H.E. António Henriques da 

Silva, and the President of the Chamber of Commerce and Industry 

of Angola, H.E. Vicente Soares. According to the stakeholders, the 

excellent bilateral relations established between the countries are 

contributing to the growth of the economic sector, which slowed 

down due to the current global context. The chairman of the Board 

of Directors of AIPEX, António Henriques da Silva, reiterated the 

existence of business opportunities in Angola, as well as tax 

incentives that provide a more favourable business environment for 

investors and entrepreneurs. 

BELGIUM BUSINESSMEN
ARE CONFIDENT IN ANGOLAN

ECONOMIC RECOVERY 
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COM 3 MILHÕES E 500 MIL HABITANTES, A HUÍLA OFERECE
OPORTUNIDADES AOS INVESTIDORES NOS SECTORES
DO TURISMO, AGRICULTURA E PECUÁRIA, INDÚSTRIA,

EXPLORAÇÃO MINEIRA, ENTRE OUTRAS ÁREA,
COM POTENCIAL HUMANO CONSIDERÁVEL.

QUE OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIOS EXISTEM

NA PROVÍNCIA DA HUÍLA?
WHAT BUSINESS OPPORTUNITIES

ARE THERE IN THE PROVINCE
OF HUILA?

Cabinda

Zaire

Uíge

Cuanza
Norte

Bengo

Cuanza
Sul

Huambo

Benguela

Namibe

Huila

Cunene

Cuando - Cubango 

Moxico  Bié  

Lunda Norte   

Malanje   

Lunda Sul  

Luanda

EXPLORAÇÃO MINEIRA
MINING

TOURISM
TURISMO

AGRICULTURA
AGRICULTURE

TECHNOLOGY
TECNOLOGIA

LIVESTOCK
PECUÁRIA MANUFACTURING

INDÚSTRIA

WITH 3 MILLION AND 500 HUNDRED THOUSAND INHABITANTS, HUÍLA OFFERS
 OPPORTUNITIES FOR INVESTORS IN THE SECTORS OF TOURISM, AGRICULTURE

AND LIVESTOCK, MINING, AMONG OTHER SECTORS.
WE HAVE A VALUED HUMAN POTENTIAL.

LUÍS DA FONSECA NUNES 
(Governador / Governor)

‘‘ ‘‘



Where To Invest in ANGOLA

 

   Priority Sectors
Angola needs to diversify the economy, besides the four development zones, 

eligibility for fiscal benefits is also measured depending on the priority sector 

indicated in the law:

 

Education, technical and vocational training, higher education, scientific 

research and innovation;

 

Agriculture, food and agro-industry ;

 

Specialized health units and services;

 

Reforestation, industrial transformation of forest resources and forestry;

Textiles, Clothing and Footwear;

 

Hospitality, Tourism and Leisure;

 

Construction, public works, telecommunications and information technologies, 

airport and railway infrastructures;

Production and distribution of electricity;

Basic sanitation, collection and treatment of solid waste;

Onde Investir em ANGOLA  
 

WWW.AIPEX.GOV.AO   I   GERAL@AIPEX.GOV.AO

Os investimentos podem ser realizados em toda extensão do território nacional. 

Os benefícios fiscais dependem da localização do projecto. A lei prevê quatro zonas 

de desenvolvimento: a Zona A, a mais desenvolvida em termos de infra-estruturas, 

oferece menos incentivos. As Zonas B. C e D, menos desenvolvidas, com maiores 

benefícios fiscais. 

   Investments are encouraged to the country´s eighteen provinces.

 

Fiscal 

benefits, tax reductions, depend on where the projects are carried out. 

 
The law considers four development zones, Zone A the most developed in 

terms of infrastructures, offers lower incentives and Zones B, C and D 

Sectores Prioritários 
Angola está empenhada na diversificação da sua Economia. Além das quatro 

zonas de desenvolvimento acima mencionadas, os benefícios fiscais são também 

considerados de acordo com os sectores prioritários indicados na lei: 

Educação, formação profissional e técnica, ensino superior, pesquisa científica e 

inovação;  

Agricultura, alimentação e agro-indústria; 

Serviços e unidades de saúde especializados; 

Reflorestação, transformação industrial de recursos florestais; 

Têxtil, roupas e calçados; 

Hotelaria, Turismo e Lazer; 

Construção, manutenção, telecomunicações e tecnologias de informação, infra-

estruturas aeroportuárias e caminho-de-ferro 

Produção e distribuição de energia eléctrica; 

Saneamento básico, recolha e tratamento de resíduos sólidos; 

less developed, offer the highest benefits.

ZONE A ZONE B

ZONE C ZONE D

Província de Luanda e os municípios-sede 

das Províncias de Benguela, Huíla e o 

Município do Lobito; 

Províncias do Bié, do Bengo, do Cuanza-Norte, do 

Cuanza-Sul, do Huambo, do Namibe e restantes 

municípios das Províncias de Benguela e da Huíla;  

Províncias do Cuando-Cubango, do Cunene, 

da Lunda-Norte, da Lunda-Sul, de Malange, 

do Moxico, do Uíge e do Zaire; 

Província de Cabinda. 
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RUA KWAME N’KRUMAH Nº8
MAIANGA - LUANDA

REPÚBLICA DE ANGOLA

AGÊNCIA DE INVESTIMENTO PRIVADO E PROMOÇÃO DAS EXPORTAÇÕES

(+244) 222 391 434
(+244) 222 331 252


