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PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC

‘‘

Estamos a melhorar
constantemente
o ambiente de negócios,
aumentando o apoio ao
empresariado nacional
privado, e atraindo
para Angola um maior
volume de investimento
privado estrangeiro.
We are constantly improving
the business environment,
increasing support for
national private business,
and attracting a greater
volume of private foreign
investment to Angola .
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PRESIDENTE DA
REPÚBLICA CONVIDA
EMPRESÁRIOS TURCOS
A INVESTIR EM ANGOLA

l

PRESIDENT OF THE
REPUBLIC INVITES
TURKISH ENTREPRENEURS
TO INVEST IN ANGOLA

O Presidente da República, João Manuel Gonçalves
Lourenço, qualificou a cooperação bilateral com a
Turquia como absolutamente essencial para o processo
de diversificação e desenvolvimento sustentável da
economia angolana. Discursando na abertura do Fórum
Empresarial Angola-Turquia, que se realizou na quartafeira, 28 de Agosto de 2021, na capital turca, Ankara,
inserido no programa da visita oficial do Presidente
angolano à Turquia, durante a qual foram assinados 10
acordos de cooperação bilaterais, João Lourenço dirigiuse aos empresários turcos para sublinhar o esforço que o
executivo que lidera vem desenvolvendo para
implementar reformas que melhorem o ambiente
financeiro, apoiem os empresários e empreendedores
privados e que atraiam investimento estrangeiro.

The President of the Republic, João Manuel Gonçalves
Lourenço, qualified bilateral cooperation with Turkey as
absolutely essential for the process of diversification and
sustainable development of the Angolan economy.
Speaking at the opening of the Angola-Turkey Business
Forum, which took place on Wednesday, 28 August
2021, in the Turkish capital, Ankara, as part of the official
visit program of the Angolan President to Turkey, during
which 10 agreements were signed. In bilateral
cooperation, João Lourenço addressed the Turkish
businessmen to underline the effort that the executive he
heads has been developing to implement reforms that
improve the financial environment, support businessmen
and private entrepreneurs and that attract foreign
investment.

“Adoptámos medidas para a simplificação de processos
burocráticos, facilitação de vistos e encetámos um forte
combate contra a corrupção e impunidade”, sublinhou o
Presidente da República de Angola.

“We adopted measures to simplify bureaucratic
processes, facilitate visas and began a strong fight
against corruption and impunity”, underlined the
President of the Republic of Angola.

Destacando o combate aos monopólios, a alteração da
política cambial como garantias da proteção legal e
transferência de dividendos e lucros João Lourenço
apelou à ajuda do empresariado turco: “Pretendemos
desenvolver uma verdadeira cooperação estratégica
entre Angola e Turquia. Queremos que tragam para
Angola tecnologia e capital, mas precisamos, sobretudo,
de transmissão de “know how” de forma a desenvolver a
economia e combater o desemprego em Angola”, disse.

Highlighting the fight against monopolies, the change in
exchange rate policy as guarantees of legal protection
and transfer of dividends and profits João Lourenço
appealed for help from Turkish business:
“We intend to develop a real strategic cooperation
between Angola and Turkey. We want you to bring
technology and capital to Angola, but we need, above all,
the transmission of “know how” in order to develop the
economy and fight unemployment in Angola”, he said.
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O Presidente da República de Angola sublinhou a
importância do estabelecimento das ligações aéreas
entre os dois países, envolvendo a TAAG e a Turkish
Airlines, e convidou os empresários turcos a investirem
no processo de privatização dos activos do Estado:
“Temos oportunidades para investidores estrangeiros em
sectores económicos fundamentais e desejamos
estabelecer parcerias público-privadas na construção
das grandes infra-estruturas”, referindo ainda a criação
de uma Linha de Financiamento do Eximbank destinada
às empresas turcas que queiram investir em Angola.
O Presidente João Lourenço concluiu a sua intervenção
anunciando a visita oficial a Angola do Presidente Tayip
Erdogan, no próximo mês de Outubro, que será
acompanhado de uma grande delegação empresarial.
The President of the Republic of Angola underlined the
importance of establishing air links between the two countries,
involving TAAG and Turkish Airlines, and invited Turkish
businessmen to invest in the privatization process of state
assets: “We have opportunities for foreign investors in key
economic sectors and we wish to establish public-private
partnerships in the construction of large infrastructures”,
referring also to the creation of an Eximbank Financing Line for
Turkish companies wishing to invest in Angola.
President João Lourenço concluded his speech by announcing
the official visit to Angola of President Tayip Erdogan, next
October, which will be accompanied by a large business
delegation.

MINISTRO DO COMÉRCIO
DA TURQUIA, MEHMET MUS,
REALÇOU A IMPORTÂNCIA
DO FÓRUM PARA A PROMOÇÃO
DAS RELAÇÕES COMERCIAIS
ENTRE ANGOLA E TURQUIA
TURKISH MINISTER OF COMMERCE,
MEHMET MUS, HIGHLIGHTED
THE IMPORTANCE OF THE FORUM
FOR THE PROMOTION OF ANGOLA
AND TURKEY TRADE RELATIONS

PRESIDENTE DA DEIK,
NAIL OLPAK, DEU AS
BOAS-VINDAS AOS
EMPRESÁRIOS E
CONVIDADOS AO FÓRUM

DEIK PRESIDENT,
NAIL OLPAK, WELCOMED
ENTREPRENEURS
PRESENT IN THE FORUM
www.aipex.gov.ao I geral@aipex.gov.ao
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PCA DA AIPEX APRESENTA AS
OPORTUNIDADES DE
INVESTIMENTO EM ANGOLA AOS
EMPRESÁRIOS TURCOS
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AIPEX CHAIRMAN PRESENTS
ANGOLA’S INVESTMENT
OPPORTUNITIES TO
TURKISH BUSINESSMEN

O programa do Fórum Empresarial Angola-Turquia incluiu
também uma apresentação do Presidente do Conselho de
Administração da Agência de Investimento Privado e
Promoção das Exportações (AIPEX), António Henriques
da Silva, que versou sobre o quadro económico, político,
legal e social que a República de Angola tem vindo a
implementar de forma a atrair investimento estrangeiro.

The Angola-Turkey Business Forum program also included a
presentation by António Henriques da Silva, Chairman of the
Board of Directors of the Private Investment and Export
Promotion Agency (AIPEX), who discussed the economic,
political, legal and social framework that the Republic of
Angola has been implementing in order to attract foreign
investment.

António da Silva descreveu a existência de programas
específicos de apoio à economia como o PROPRIV
(Programa de Privatizações) e o PRODESI (Programa de
Diversificação das Exportações e Substituição das
Importações), que aliado a um quadro legal facilitado são
os suportes da criação de um modelo de crescimento
económico liderado pelo sector privado.

António da Silva described the existence of specific
programs to support the economy such as PROPRIV
(Privatization Program) and PRODESI (Program for the
Diversification of Exports and Substitution of Imports), which,
together with a facilitated legal framework, support the
creation of a model of economic growth led by the private
sector.

Os empresários turcos tomaram contacto com os
benefícios e incentivos fiscais que vigoram no país para
apoiar e estimular o investimento privado. O PCA da
AIPEX na sua comunicação realçou as condições para
investir constantes na lei do investimento privado,
nomeadamente a inexistência de um valor mínimo para
investir ou de obrigação parcerias para os investidores
estrangeiros.

Turkish businessmen became acquainted with the tax
benefits and incentives that are in place in the country to
support and stimulate private investment. In his
communication, AIPEX's Chairman highlighted the conditions
for investing contained in the Private Investment Law,
namely the lack of a minimum amount to invest or the
obligation of partnerships for foreign investors.

www.aipex.gov.ao I geral@aipex.gov.ao
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António Henriques da Silva revelou os vários mecanismos
facilitadores do investimento privado como a Janela Única do
Investidor, a existência de espaços privilegiados como zonas
económicas especiais e polos industriais e a possibilidade de
criação de zonas francas.

António Henriques da Silva revealed the various
mechanisms that facilitate private investment, such as the
Investor Gateway, the existence of privileged spaces such
as special economic zones and industrial areas and the
possibility of creating free zones.

Sendo a AIPEX o organismo responsável pela captação de
investimento privado, segundo o seu PCA, a instituição que
dirige acompanha todas as propostas de investimento
estrangeiro e coordena o apoio institucional aos investidores
e assegura o desenvolvimento e competitividade das
empresas angolanas no processo de internacionalização.

As AIPEX is the body responsible for attracting private
investment, according to its Chairman, the institution that
runs it monitors all foreign investment proposals and
coordinates institutional support to investors and ensures the
development and competitiveness of Angolan companies in
the internationalization process.

Na sua apresentação António Henriques da Silva salientou
os sectores prioritários para o investimento, a agricultura,
alimentação e agro-indústria; unidades e serviços
especializados de saúde; transformação de recursos
florestais e silvicultura; produção e distribuição de energia
eléctrica; educação e ensino superior; saneamento básico e
tratamento de resíduos, construção, obras públicas,
transportes, infraestruturas aeroportuárias e ferroviárias,
telecomunicações e tecnologias de informação; têxteis e
calçado, hotelaria e turismo.

Durante o fórum, vários empresários turcos
levantaram questões que os inquietavam em relação
às
várias
oportunidades
de
investimento
apresentadas pelo PCA da AIPEX, nomeadamente
nos sectores dos transportes, energia e minas,
indústria, agricultura e serviços. Presentes no
evento, os ministros dos transportes, energia e
minas, indústria e agricultura esclareceram as
dúvidas dos empresários turcos. O PCA da AIPEX
garantiu total apoio aos investidores turcos
interessados em investir em Angola e os angolanos
no mercado turco.
www.aipex.gov.ao
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In his presentation António Henriques da Silva highlighted
the priority sectors for investment, agriculture, food and
agro-industry; specialized health units and services;
transformation of forestry and forestry resources; production
and distribution of electricity; education and higher
education; basic sanitation and waste treatment,
construction, public works, transport, airport and railway
infrastructure,
telecommunications
and
information
technologies; textiles and footwear, hospitality and tourism.

During the forum, several Turkish businessmen raised issues
that worried them in relation to the various investment
opportunities presented by the AIPEX Chairman, namely in the
sectors of transport, energy and mining, industry, agriculture
and services. Present at the event, the ministers of transport,
energy and mines, industry and agriculture clarified the doubts
of Turkish businessmen. AIPEX's Chairman guaranteed full
support to Turkish investors interested in investing in Angola
and Angolans in the Turkish market.
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AIPEX E DEIK ASSINAM
MEMORANDO DE
ENTENDIMENTO
Com o objectivo de promover as relações comerciais entre os dois
países, contribuir a colaboração industrial e tecnológica entre as
empresas, coordenar esforços conjunto visando a realização de
estudos de mercado em benefício dos dois países, o PCA da AIPEX,
António Henriques da Silva, e o Presidente da DEIK (Conselho de
Relações Económicas Externas da Turquia), Nail Olpak, assinaram
durante o Iº Fórum de Negócios Angola-Turquia, um Memorando de
Entendimento que visa a criação de um Conselho de Negócios.
Nos termos do acordo, o Conselho servirá para aproximar o
empresariado turco e angolano. A AIPEX e a DEIK promoverão a
realização de encontros em ambos os países, de forma intercalada,
estimando-se a concretização de pelo menos dois encontros em
cada ano.

AIPEX AND DEIK SIGN MoU
With the aim of promoting commercial relations between the two countries, contributing to industrial and technological
collaboration between the companies, coordinating joint efforts aimed at carrying out market studies for the benefit of both
countries, the AIPEX Chaiman, António Henriques da Silva, and the President of DEIK (Council of External Economic
Relations of Turkey), Nail Olpak, signed during the 1st Angola-Turkey Business Forum, a Memorandum of Understanding
aimed at the creation of a Business Council.
Under the terms of the agreement, the Council will serve to bring Turkish and Angolan businesses closer together. AIPEX
and DEIK will promote the holding of meetings in both countries, on an alternate basis, with an estimated holding of at
least two meetings each year.
www.aipex.gov.ao
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Onde Investir em ANGOLA
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.
Província de Luanda e os municípios-sede
das Províncias de Benguela, Huíla e o
Município do Lobito;

ZONE A

ZONE B

Províncias do Cuando-Cubango, do Cunene,
da Lunda-Norte, da Lunda-Sul, de Malange,
do Moxico, do Uíge e do Zaire;

ZONE C

ZONE D

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;

Província de Cabinda.

Where To Invest in ANGOLA
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
less developed, offer the highest beneﬁts.

Sectores Prioritários

Priority Sectors

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:

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:

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, infraestruturas aeroportuárias e caminho-de-ferro
Produção e distribuição de energia eléctrica;
Saneamento básico, recolha e tratamento de resíduos sólidos;

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;

AGÊNCIA DE INVESTIMENTO PRIVADO E PROMOÇÃO DAS EXPORTAÇÕES
RUA KWAME N’KRUMAH Nº8
MAIANGA - LUANDA
REPÚBLICA DE ANGOLA

(+244) 222 391 434
(+244) 222 331 252
WWW.AIPEX.GOV.AO
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