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RESUMO  

A atração do investimento estrangeiro para um país depende de diversos fatores de 

ordem interna, incluindo o seu sistema fiscal. Na presente dissertação analisa-se a 

importância da fiscalidade na captação de investimento estrangeiro em Angola. 

Com recurso a um inquérito dirigido a 72 empresas estrangeiras localizadas em Angola, 

o presente trabalho aferiu a perceção dos investidores estrangeiros sobre a fiscalidade no 

país, permitindo verificar a influência que pode ter sobre a captação de investimento 

externo.  

Apesar da recente reforma fiscal suportada pelos ajustes, alterações, reformulações e 

harmonização dos diplomas que sustentam a legislação, os resultados obtidos mostram 

que há necessidade de se simplificar os procedimentos administrativos e fiscais, 

incentivar as empresas da economia informal a transitarem para a economia formal, 

melhorar a eficácia dos tribunais fiscais e facilitar o repatriamento de lucros e 

dividendos. Outra conclusão revelada pelo estudo é que os investidores estrangeiros em 

Angola quando tomam decisão de investimento fora do país valorizam a eficiência da 

entidade que gere o sistema fiscal no país recetor. 

O estudo realizado afigura-se pertinente na medida em que praticamente não existe 

investigação conhecida sobre o impacto da fiscalidade na captação de investimento 

direto estrangeiro nos países africanos. 

 

Palavras-chave: Sistema Fiscal; Incentivos Fiscais; Lei de Investimento Privado; 

Investimento Direto Estrangeiro, Angola 
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ABSTRACT 

The attraction of foreign investment depends on a number of domestic factors, including 

the tax system. The present dissertation analyzes the importance of taxation in attracting 

foreign investment in Angola. 

Based on a survey of 72 foreign companies located in Angola, the present study 

assesses the perception of foreign investors about taxation in the country allowed to 

verify the influence that can have on the capture of foreign investment. 

Despite the recent tax reform supported by adjustments, amendments, reformulation and 

harmonization of legislation, the results show that there is a need to simplify 

administrative and fiscal procedures, encourage informal economy enterprises to move 

to the formal economy, improve the effectiveness of tax courts and facilitate the 

repatriation of profits and dividends. Another conclusion revealed by the study is that 

foreign investors in Angola when making an investment decision abroad value the 

efficiency of the entity that manages the tax system in the receiving country. 

The study is relevant because there is practically no known research on the impact of 

taxation on attracting foreign direct investment in African countries. 

 

Keywords: Fiscal System; Tax breaks; Private Investment Law; Foreign Direct 

Investment, Angola  
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INTRODUÇÃO  

Angola está a passar por um período caracterizado por baixo crescimento e 

investimento, baixa produtividade, elevado nível de endividamento, alto desemprego e 

baixa taxa de poupança pública. Neste contexto o investimento direto estrangeiro é 

fundamental para recuperar e diversificar a economia. A captação do investimento 

direto estrangeiro (IDE) pode contribuir para as diversas transformações económicas, 

sociais e ambientais que o país carece.  

O investimento estrangeiro, a par do investimento nacional, continua a ser uma aposta 

estratégica do Estado angolano para o desenvolvimento económico e social do país. 

Neste particular, a mobilização de recursos humanos, financeiros, materiais e 

tecnológicos, tem sido a base da ideologia do governo para tornar a economia 

competitiva, aumentar a oferta de emprego e melhorar as condições de vida das 

populações. 

A nova política engendrada pelo governo angolano suportada pelas reformas ao nível da 

fiscalidade, reformas do Estado e aprovação da Lei do investimento Privado, da Lei da 

concorrência e de repatriamento de capitais, bem como a mudança ao nível da agência 

para promoção do investimento e das exportações são sinais da vontade do governo 

angolano na captação de mais investimento direto estrangeiro para Angola que crie 

raízes na economia. 

Atrair o investimento estrangeiro para Angola não é uma tarefa fácil. A atração do 

investimento estrangeiro para Angola depende de diversos fatores de ordem interna, 

incluindo o seu sistema fiscal. Assim é importante analisar qual a importância da 

fiscalidade para o investidor estrangeiro e identificar quais os aspetos que são mais 

importantes para esses investidores quando analisam a possibilidade de investimento em 

Angola.  

Com recurso a um inquérito dirigido a um conjunto de empresas estrangeiras sedeadas 

em Angola, o presente trabalho pretende (i) aferir a perceção dos investidores 

estrangeiros sobre a fiscalidade em Angola e a influência que pode ter sobre a captação 

de investimento estrangeiro e (ii) identificar quais os aspetos fiscais que os investidores 

estrangeiros presentes em Angola mais valorizam quando analisam a possibilidade de 

investir fora do país de origem.  
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O estudo proposto afigura-se pertinente na medida em que praticamente não existe 

investigação conhecida sobre o impacto da fiscalidade na captação de investimento 

direto estrangeiro nos países africanos. 

A dissertação está organizada em 6 capítulos. Em seguida apresentamos o conceito de 

investimento direto estrangeiro e sua relevância para o desenvolvimento de Angola. No 

capítulo 2 efetua-se uma revisão da literatura sobre a influência da fiscalidade no 

investimento direto estrangeiro. O capítulo 3 fornece uma visão geral do sistema fiscal 

de Angola. Aspetos da Lei do investimento privado relacionados com o investidor 

estrangeiro são analisados no capítulo 4. A amostra, metodologia e os resultados de 

nossa análise são apresentadas no capítulo 5. A dissertação finaliza com a apresentação 

das conclusões (capítulo 6). 
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CAPÍTULO I: INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO: CONCEITO 

  E RELEVÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ANGOLA  
 

1.1 Investimento direto estrangeiro: Noção e aspetos caracterizadores 

Um investimento é uma aplicação de capital com o objetivo de maximizar valor para o 

acionista. Para Terra (2012), o investimento é toda aplicação de capital com expectativa 

de lucro. Neste quadro, o investimento direto estrangeiro (IDE) pressupõe a aplicação 

de capitais num país estrangeiro. A noção de investimento direto estrangeiro está 

relacionado com as empresas que pretendem internacionalizar-se e instalar-se em outros 

espaços geográficos.  

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico o 

investimento direto estrangeiro pode ser definido como uma forma de investir através de 

fronteiras (OCDE, 2008). IDE é a designação que se dá quando uma empresa investe 

noutro país, através da abertura de uma filial, adquire uma empresa local ou forma uma 

joint venture nesse país (Machado, 2017). O investimento estrangeiro tem a capacidade 

de gerar empregos, tributos, desenvolvimento tecnológico, mercados e sistemas 

avançados de gestão, sendo essencial para a competitividade da economia (Ramos & 

Kallas, 2015). 

Ainda segundo a OCDE o investimento é efetuado por um residente numa certa 

economia com interesse duradouro quando o investidor adquire pelo menos 10% do 

poder de voto da entidade investida (OCDE, 2008). Segundo Terra (2012), o interesse 

duradouro implica a existência de uma relação de longo prazo entre o investidor direto e 

a entidade investida e um grau significativo de influência do investidor na respetiva 

gestão. Segundo este autor, o investimento estrangeiro envolve a transferência de ativos 

tangíveis e intangíveis de um país para outro, com a intenção de gerar riqueza por meio 

do controlo por parte do detentor dos ativos. O IDE não contempla apenas a vertente de 

investimento e fluxos financeiros, mas também a transferência de materiais, 

componentes e produtos, bem como ativos intangíveis para a economia recetora.  

O investimento direto estrangeiro tem importância para a economia de qualquer país. 

Este tipo de investimento não está desassociado do encadeamento da globalização e 

internacionalização das empresas no seu todo. Dias (2007) salienta que “a 
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internacionalização é a estratégia mais complexa que uma empresa pode adotar”. A 

internacionalização das empresas constitui muitas vezes uma forma de sobrevivência, 

ergue-se como uma oportunidade de fuga de um mercado interno saturado (Cardoso, 

2016).  

No país recetor do investimento externo o governo pode usar o IDE para melhorar os 

conhecimentos dos empresários, fazer upgrade às infraestruturas, desenvolver as 

empresas locais e canalizar financiamento para projetos arriscados (AfDB, OCDE & 

UNDP, 2017). 

Uma das questões que frequentemente se coloca é: como atrair IDE? Através de baixo 

custo de mão-de-obra e aumento do horário laboral? Ou através de tecnologias mais 

avançadas, trabalhadores mais competentes, e alta produtividade por trabalhador? Não 

são questões de respostas simples. O que estimula uma empresa a investir num mercado 

externo, está longe de ser consensual. Martins (2017) refere uma pluralidade de 

determinantes para a captação de IDE. Alguns dos determinantes identificados por este 

autor foram: a taxa de câmbio, capital humano, custos de produção, abertura ao exterior, 

incentivos fiscais, produtividade da economia, competitividade tecnológica, dimensão 

do mercado, nível salarial, estabilidade económica no país de acolhimento, entre outros.  

Para um país captar investimento direto estrangeiro deve criar condições para o efeito. 

Estas condições estão ligadas ao investimento público (infraestruturas rodoviárias, 

ferroviárias, portuárias, de produção de energia, transporte, distribuição e outros) e 

investimento legislativo, como é o caso do regime jurídico do investimento e legislação 

fiscal (Lourenço, 2016).  

Machado (2017) relacionou a performance dos países e o IDE através de dados 

recolhidos no World Data Bank e constatou que existe uma correlação entre estas duas 

variáveis. Os países que apresentaram maior performance têm maior IDE e os países 

com desempenho inferior apresentaram valores de IDE quase nulos. Isto, levou o autor 

a concluir que países com performances mais baixas não atraem IDE.  

No entender de Serrano (2002) os investidores dão muita importância a fatores como a 

estabilidade política e económica, o sistema fiscal, a existência de adequadas 

infraestruturas, a transparência do mercado e ausência de níveis elevados de corrupção. 
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Trigueiros (2017) considera que atração de IDE com impacto para o país recetor 

depende de uma legislação que salvaguarde os investimentos e a estabilidade política. 

O ambiente de estabilidade do país recetor de investimento direto estrangeiro, quer a 

nível macroeconómico, quer a nível político é um fator de grande reputação para efeito 

de captação de IDE em grande escala que pode influenciar e catapultar o 

desenvolvimento de um país. Para Cunha (2006), o clima de estabilidade desde que 

associado a uma perspetiva de crescimento favorece a atração do investimento pelo 

facto de implicar segurança ao investidor. Refere a autora que os baixos níveis de 

corrupção e as alterações legislativas pouco frequentes, isto é, aspetos que permitem ao 

investidor prever, com antecipação determinados comportamentos e tornar efetivamente 

possível um planeamento consistente ajudam a captar IDE. De igual modo a corrupção 

existente em um determinado país funciona como um desincentivo ao nível do 

investimento, mas o IDE é mais vulnerável a níveis de corrupção mais elevados quando 

há maior interação entre investidores e instituições (Cunha, 2006).  

Estudos realizados sobre fatores explicativos do impacto de IDE sobre o PIB 

consideram que o impacto pode ser mais positivo ou negativo devido ao fator capital 

humano (Cunha, 2006). Para a Martins (2017) o IDE é basilar porque leva a uma maior 

integração e desenvolvimento económico. Segundo autora, a presença de empresas 

estrangeiras pode contribuir para o desenvolvimento local nos países de acolhimento e 

tende a ser um importante incentivo à reestruturação das empresas dos países recetores. 

Mencinger (2003) considera que o IDE é a chave para a integração económica 

internacional das economias, visto que tem a capacidade de promover a estabilidade 

financeira, o desenvolvimento económico e o bem-estar da sociedade. Cardoso (2016) 

releva a necessidade de uma correta aplicação de políticas públicas para o IDE 

responder às expetativas do investidor, do país recetor e do próprio bem-estar global 

associado ao investimento. A sua ausência pode ter efeitos adversos e prejudicar a 

economia, ao invés de a beneficiar. Segundo Mencinger (2003) os benefícios 

económicos do IDE são duplos. Primeiro, o IDE pode ajudar os países sempre que a 

poupança interna se manifestar insuficiente para financiar a expansão económica e em 

segundo lugar, uma presença corporativa estrangeira está associada a externalidades 

positivas. Uma das externalidades positivas associada ao IDE é o facto de este ser uma 

componente que gera crescimento e contribui na criação de oportunidades para a 

população.  
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1.2 Investimento direto estrangeiro na África Subsariana  

A instabilidade política na África aumenta as dificuldades de captar investimento direto 

estrangeiro no continente. No entanto, a tendente redução da incerteza, menor 

volatilidade nos preços globais das matérias-primas e a forte procura interna tornam 

África promissora na atração de mais investimento direto estrangeiro no futuro próximo 

(OCDE, UNDP & AfDB, 2016).  

Com o processo de globalização, os países africanos devem aprimorar as suas 

estratégias nacionais de industrialização coordenadas com as políticas transversais nas 

áreas de capital humano e competências, infraestruturas, financiamento, comércio, 

ciência e tecnologia (OCDE, 2013). As políticas industriais podem promover a 

aprendizagem de novas práticas e a promoção do investimento direto estrangeiro é 

importante para a política de industrialização (AfDB, OCDE & UNDP, 2017).  

Segundo a consultora Ernest & Young (2015), existe uma divisão evidente entre as 

tendências de IDE entre o Norte de África e a África subsariana (ASS). Realça a EY 

que em 2014 os projetos de IDE no Norte de África reduziram em quase 30% enquanto 

os projetos na região ASS aumentaram em 4,7%, invertendo o declínio de 2012. Em 

2014, a África Ocidental e Oriental ultrapassou o Norte de África pela primeira vez, 

passando a ser a segunda e terceira região mais atrativa em África para o investimento 

estrangeiro a seguir à África Austral (Ernest & Young, 2015).    

A EY África refere que o aumento de IDE de forma consistente é um sinal promissor de 

que os investidores estão agora a olhar para o continente e para novos setores. Uma 

maior integração regional e o desenvolvimento das infraestruturas deverão continuar a 

seduzir os investidores para oportunidades de investimento na África (Ernest & Young, 

2015).    

África captava até 1996/97 apenas 1.4% do IDE, enquanto as economias desenvolvidas 

59.7% e as economias em desenvolvimento 36.8% (Serrano, 2002).  De acordo com o 

autor, as razões desta falta de atratividade não estavam relacionadas com os retornos do 

investimento. Segundo os dados do World Investment Report, os retornos eram 

relativamente altos. Admite-se que as razões estarão relacionadas com o 

desconhecimento dos principais mercados africanos e das reformas estruturais. De 

acordo com Serrano (2002), as barreiras atualmente existentes, quer materiais -



   
 

7 
 

Alfândegas, quer institucionais - Legislação, quer políticas - Xenofobia devem tender 

para a eliminação. 

Em 2016 apesar de se manterem os preços baixos das matérias-primas, a África 

recuperou os fluxos de entrada de IDE. Com base na previsão da OCDE, em 2017, o 

IDE alcançará uma cifra 57.5 mil milhões de USD, sustentado por grandes 

investimentos de raiz provenientes do Extremo e Médio Oriente (OCDE, UNDP, & 

AfDB, 2016).  

Para a OCDE, UNDP e AfDB (2016) o IDE deverá ter aumentado ligeiramente em 

2017, mas a volatilidade provocada por riscos internos e globais deverá manter-se. 

Desta forma, quer a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), quer 

a África Subsariana, deveriam propor e definir medidas de política monetária e de 

crédito favoráveis assentes na estabilização do sistema bancário mediante a redução das 

taxas de juros, taxa de câmbio, taxa de inflação e a concessão de empréstimos, bem 

como a recuperação do sistema bancário virado para o apoio ao investimento na 

economia real. Os acordos de eliminação da dupla tributação devem ser uma condição 

sine qua non no processo de industrialização e da livre circulação de bens e serviços. A 

inexistência destes acordos impacta pela negativa na atração de IDE. Segundo, Michael 

Lalor, os investidores estrangeiros fornecem capital a longo prazo, competências e 

tecnologia e o investimento intra-africano cria um círculo virtuoso que encoraja um 

maior investimento estrangeiro (Ernest & Young, 2015). 

1.3 A importância do investimento direto estrangeiro em Angola  

A evolução do investimento estrangeiro em Angola tem seguido o ciclo de expansão da 

economia, do aumento de investimento interno e crescimento económico, fatores 

motivadores na expectativa dos investidores estrangeiros. 

De acordo com Aguiar & Gulamhussen (2009), o investimento estrangeiro é 

influenciado fortemente pelo risco do país de destino. Segundo estes autores, países 

com risco mais elevado atraem menos investimento estrangeiro e diminui a qualidade 

do mesmo, favorecendo investimento especulativo e não produtivo. Segundo Pereira 

(2012) Angola é vista como um país de risco elevado, resultante das questões ligadas às 

dificuldades de obtenção de visto de trabalho para a mão-de-obra estrangeira, mau 

funcionamento da justiça e do elevado nível de corrupção.  
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Atrair investimento externo para Angola não é uma tarefa fácil. Mesmo as pequenas 

empresas estrangeiras têm uma perceção desmotivadora associada a custos de contexto 

(lentidão e a incerteza dos processos administrativos e judiciais, práticas de corrupção, 

custos de energia, custo de transporte de origem de matérias-primas e de produtos 

transacionados). Segundo Cunha (2006), o peso dos custos de contexto, enquanto fator 

de captação de investimento, é um dos aspetos a merecer destaque por parte das 

entidades por ter atribuições ao nível de promoção e captação do investimento 

estrangeiro.  

Angola atravessa desde os finais de 2014 uma crise financeira, económica e cambial 

decorrente da queda abrupta do preço do barril do petróleo no mercado internacional. 

De acordo com o Banco Nacional de Angola (BNA) de 2014 para 2015, o investimento 

direto estrangeiro (IDE) em Angola caiu mais de USD 10 mil milhões, fruto da crise 

provocada pela queda nas receitas petrolíferas. Para fomentar a captação de 

investimento o governo criou no final de 2015 a UTIP-Unidade Técnica para o 

Investimento Privado (Lusa, 2017).  

Segundo Ganga (2018), a atração de investimento direto estrangeiro para Angola 

depende também do “fator diplomacia económica” e até agora em Angola não há 

conhecimento sólido a nível da diplomacia económica. O Estado angolano no processo 

de atração de IDE e potenciação do empresariado nacional deve ser facilitador em todo 

este processo, não descartando o reforço a cooperação económica e acordos com 

externalidades positivas na captação de investimentos mistos.  

De acordo com José (2018), atualmente o sistema financeiro deve merecer uma outra 

abordagem que impulsione a captação de investimento estrangeiro. Por exemplo há 

bancos que privilegiam a venda de divisas e não concedem empréstimos e créditos e 

nem apoiam a economia e finalmente não cumprem com as regras prudenciais ditadas 

pelo BNA e Banco Mundial (BM). Segundo o autor, recentemente o BNA tomou a 

medida de redução de transferências internacionais de divisas. Esta medida é prejudicial 

à economia, visto que, não permite o crescimento da economia e atração de IDE. 

O Fundo Monetário Internacional considerou que Angola enfrenta riscos provenientes 

de múltiplas fontes, tais como: níveis de produção e volatilidade dos preços do petróleo, 

choques macroeconómicos, fraca previsão macroeconómica, fragilidades na gestão 

fiscal pública, subsídios energéticos, atrasos potenciais das transferências de receitas 
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petrolíferas da Sonangol para o Tesouro e passivos contingentes de bancos e empresas 

estatais (FMI, 2015). 

A nova política engendrada pelo governo angolano suportada pelas reformas fiscais, 

reformas do Estado e aprovação da LIP, da Lei da concorrência e de repatriamento de 

capitais, bem como mudança de APIEX para AIPEX e a extinção da UTIP e UTAIP, 

são sinais da vontade do governo angolano em vincular políticas assentes na 

necessidade de captação de mais IDE que crie raízes na economia. É expectável que o 

governo angolano crie e materialize: (i) Programas integrados de apoio à inovação; (ii) 

Programas de apoio ao desenvolvimento e investigação; (iii) Programas de reforço 

instrumental de apoio à formação e identificação de quadro qualificados e (iv) 

Legislação estável que permita a previsão dos investidores. 

Independentemente do mérito reconhecido ao IDE, há necessidade de distinguir 

investimentos bons e maus (Teixeira & Tavares-Lehmann, 2007). Para Angola importa 

captar IDE bom que contribua para o seu desenvolvimento de forma sustentável, 

contribua para qualidade da envolvente, por meio da redução do desemprego, formação 

de cidadãos, criação de valor acrescentado, interação segura com universidades e outros 

afins.  

Teixeira & Tavares-Lehmann (2007) consideram que a disponibilidade do capital 

humano qualificado é, hoje, a principal vantagem competitiva na atração de projetos de 

IDE na economia do conhecimento. Sendo Angola um país que precisa de IDE de 

qualidade é necessário continuar a fomentar um ensino de qualidade, infraestruturas, 

legislação e tecnologia que suporte o IDE, visto que nenhum país consegue crescer de 

forma sustentada na ausência destes fatores, por serem componentes indispensáveis na 

atração de IDE.  

Do ponto de vista do investimento Sousa (2013) considera diversos pontos fortes e 

fracos da economia angolana. Para a referida autora a nível dos pontos fortes são de 

destacar:  

(i) País com potencialidade de recursos naturais, clima tropical com chuvas 

adequadas, favorável à prática da agricultura e criação de gado;  

(ii)  Localização geográfica estratégica, de fácil acesso aos mercados regionais 

da África Austral (SADC) e central (CEEAC e Golfo da Guiné);  
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(iii) Agregação de condições ideais para o desenvolvimento de um sistema de 

transporte intermodal (ar, terra e mar);  

(iv) Incentivos fiscais ao investimento privado atraentes, em função do sector de 

atividade e zona de desenvolvimento;  

(v) Melhoria do sistema tributário; 

(vi) Política comercial alinhada com as necessidades de desenvolvimento; 

(vii)  O desenvolvimento tecnológico que regista constitui um fator de forte 

atracão internacional;  

(viii) Classe média emergente, com aumento do consumo privado;  

(ix) Crescimento populacional de 3% ao ano; 

(x) Calendarização de um vasto programa de privatizações nos sectores da 

construção, energia e telecomunicações. 

A nível dos pontos fracos a autora considera:  

(i) A forte dependência do petróleo;  

(ii) O constrangimento na distribuição e fragilidades ao nível de logística; 

(iii) A lentidão das operações portuárias; 

(iv) O fraco desenvolvimento de infraestruturas básicas;  

(v) Problemas na distribuição energética e abastecimento de água;  

(vi) Morosidade dos processos associados a investimentos no país;  

(vii)  Peso elevado do sistema judicial nas dificuldades do negócio; 

(viii)  Funcionamento deficiente das entidades administrativas (tribunais, 

organismos oficiais, etc.);  

(ix) Falta de transparência na utilização dos recursos públicos;  

(x) Má regulação do mercado e a falta de quadros;   

(xi) Elevada taxa de informalidade na economia;  

(xii) Inconvertibilidade da moeda kwanza fora do país;  

(xiii) Dificuldade nos pagamentos do Estado às empresas; 

(xiv)  Elevados custos de contexto;  

(xv) Débil oferta de serviços sociais (educação, saúde, habitação, transportes 

públicos);  

(xvi) Fragilidades no sistema de ensino;  

(xvii) Carência de trabalhadores qualificados;  

(xviii) Reduzido poder de compra da maioria da população.  
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CAPÍTULO 2: REVISÃO DA LITERATURA: A INFLUÊNCIA DA 

FISCALIDADE NO IDE 

Os estudos empíricos realizados sobre o impacto da fiscalidade no investimento 

estrangeiro não chegaram a conclusões unânimes. Há autores que defendem a primazia 

das políticas fiscais na captação do IDE enquanto outros autores defendem que existem 

outros fatores de suma importância. 

Segundo Pereira (2011) é imperioso que os países sejam capazes de delinear uma 

estratégia fiscal global assente nos atuais paradigmas da competitividade. Esta 

circunstância conduz a que os instrumentos de política fiscal internacional funcionem 

como fator de atração da localização dos fatores de produção, da iniciativa empresarial e 

da capacidade produtiva do país.  

Para Brás e Santana (2013) a fiscalidade também é encarada como um fator relevante 

para efeito de captação de investimento. Para estes autores a fiscalidade é uma variável 

que influencia o processo de internacionalização pela via do IDE. Pese embora, não ser 

encarado em algumas teorias como fator principal para efeito da decisão de 

investimento, Cunha (2006) afirma que a fiscalidade é um fator relevante para efeito de 

investimento principalmente quando estamos perante países importadores de 

investimentos.  

De acordo com Rosa (2012;2013) existe hoje um conjunto bastante alargado de fatores 

que as empresas têm em conta quando pretendem investir num país exterior. De entre 

esses fatores destacam-se: a localização geográfica, a qualidade das infraestruturas e a 

acessibilidade, a dimensão do mercado, os custos da mão-de-obra e a fiscalidade. Para a 

autora, a fiscalidade é um dos pontos importantes quando se fala de concorrência entre 

Estados e de atração de IDE e que, cada vez mais, se impõe como determinante para a 

compreensão dos fenómenos da transnacionalização e da deslocalização de empresas. 

A maior ou menor permeabilidade do investimento estrangeiro ao fator fiscalidade é 

pertinente para Vieira (2017) que destaca a influência das políticas fiscais na 

atratividade de investimento. O autor refere que a concorrência fiscal ocorre quando os 

Estados alteram as respetivas normas tributárias a fim de atrair atividades empresariais, 

fluxos de investimento ou recursos humanos. 
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Baccini et al (2014) num estudo realizado em quarenta regiões russas aferiram a 

perceção dos investidores aquando da aplicação de dois tipos de política fiscal. Os 

autores concluíram que quando são aplicadas políticas consistentes de desagravamento 

fiscal e estas demonstram maior transparência e estabilidade existe uma elevada 

probabilidade de serem eficazes e captarem investimento. Por outro lado, as políticas 

aplicadas de forma a beneficiar os investidores em determinados projetos de 

investimento transmitem a ideia de menor transparência e mais instabilidade e geram 

incerteza nos investidores. 

Em sentido divergente, Mooij e Ederveen (2003) concluíram que o impacto da 

fiscalidade no IDE é geralmente uma questão complexa. É impossível contemplar todos 

os pormenores do sistema fiscal que possivelmente afetam o investimento estrangeiro 

em uma análise empírica. Um outro estudo recente incidiu a sua investigação sobre o 

papel da fiscalidade na atração de IDE em Portugal (Cardoso, 2016). O estudo concluiu 

que a carga fiscal praticada em Portugal é considerada um fator neutro pela maioria 

significativa das empresas. Desta forma, a autora concluiu a fiscalidade acaba por não 

influenciar (positiva ou negativamente) a atratividade e competitividade da economia 

portuguesa, emergindo outros fatores significativamente mais relevantes aos olhos das 

empresas multinacionais estabelecidas no país. Considerando as evidências da 

fiscalidade na captação de IDE, Cunha (2006) alerta que os Estados têm de antecipar 

preocupações sobre alguns efeitos perversos resultantes da tributação na atração de 

investimento, pelo facto de provocar a nível da concorrência fiscal efeitos prejudiciais. 

Alguns estudos centraram-se na influência sobre o IDE de aspetos fiscais mais 

específicos como sejam o nível das taxas, benefícios fiscais, estabilidade ou 

simplicidade do sistema fiscal. 

Vieira (2017) refere um estudo realizado por Desai et al (2004), sobre empresas 

americanas, onde constataram que estas investem tendencialmente menos em países 

com níveis de impostos mais elevados comparativamente a países com impostos mais 

baixos. O autor considera que as taxas de imposto tendem a afetar não só a quantidade 

de IDE, mas também a qualidade de IDE. O autor defende que um estímulo ao IDE por 

via de taxas mais reduzidas pode trazer maior quantidade de IDE suportado por 

empresas que podem ter menores índices de produtividade, reduzindo assim os 

benefícios da presença de IDE. Sendo assim, a política fiscal tem de assumir uma 

posição de excelência enquanto instrumento de competitividade. De acordo com o autor 
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a carga fiscal impacta diretamente na atração de IDE tendo uma relação negativa com os 

stocks do investimento.  

Davies et al (2018) num estudo realizado sobre o impacto dos impostos no IDE 

concluíram que os impostos sobre as empresas influenciam as decisões de investimento. 

As evidências existentes sobre o efeito da tributação das empresas indicam que 

impostos mais altos reduzem a probabilidade de IDE. Mooij e Ederveen (2003) 

consideram igualmente que a taxa dos impostos pode determinar a atratividade de um 

investimento.   

Para Echavarría e Zodrow (2014), as taxas baixas de impostos, além de atrair mais 

capital aumenta a arrecadação e incentiva as multinacionais a declarar maiores receitas e 

menores despesas no país. Os autores concluíram igualmente que taxas de impostos 

baixas também contribuem para atrair novas empresas multinacionais. 

Entre os autores que defendem o impacto dos impostos no IDE contam-se Davies et al 

(2018). Para estes autores os investidores respondem de maneira diferente aos impostos 

sobre as empresas, dependendo se investem em indústria ou serviços. Uma taxa média 

efetiva de imposto mais alto afeta mais o IDE na indústria do que no setor de serviços. 

Alguns Estados adotam regimes fiscais preferenciais que se baseiam na existência de 

taxas de tributação mínimas, ou nulas, associadas à concessão de vantagens fiscais a não 

residentes (Melo, 2015) como forma de atrair mais investimentos para os seus países. 

A análise das vantagens e desvantagens na utilização dos incentivos fiscais para a 

captação do investimento estrangeiro revela que não há conclusões estabelecidas. Por 

um lado, há exemplos de sucesso, como é o caso da Irlanda e há igualmente exemplos 

de insucessos como é o caso da Argentina. Deste modo parece que os incentivos fiscais 

só para si não podem de forma isolada ser fator de captação de IDE (Cunha, 2006).  

Pereira (2011) refere que os benefícios fiscais não se podem confundir com a não 

incidência, a não sujeição, bem como as subvenções. Para a autora os benefícios fiscais 

correspondem a um sacrifício, dispêndio de recursos que pertenceriam ao Estado, mas 

que em resultado de opções extrafiscais são retidos pelos contribuintes, de forma a 

participar dos compromissos públicos. 

Segundo Fernandes (2013) alguns dos princípios das políticas fiscais também se 

aplicam aos benefícios fiscais, como é o caso da transparência e da previsibilidade. 
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Estes princípios são importantes, na medida em que os empreendedores têm a 

necessidade de compreender os benefícios para realizarem os seus investimentos, bem 

como sentir a estabilidade dos mesmos. As quebras provocadas pelas alterações 

políticas e crises podem ter efeito nefastos sobre as decisões de investidores externos.  

Para Pereira (2016), um dos aspetos fiscais importante relacionado com o investimento 

estrangeiro encontra-se no princípio da simplicidade, assente quer a nível dos processos 

administrativos, quer na forma como é apresentada a informação aos contribuintes. 

Uma elevada volatilidade dos regulamentos fiscais e de negócio também diminui a 

entrada de IDE (Aguiar & Gulamhussen, 2009). Nesta plenária de ideias Esteves (2018) 

aconselha a promoção de um sistema fiscal mais amigo do investimento. Para o autor, 

um sistema fiscal amigo do investimento, para além de excluir normas que o penalizem, 

precisa, desde logo, de ser estável, consistente e previsível. Num estudo realizado pela 

Ernest & Young, citada por (Santos, 2018), entre os entraves que limitam a 

competitividade de Portugal quando comparado com outros países são referidos os 

vários impostos que recaem sobre os investidores e a instabilidade legislativa. A 

instabilidade legislativa acompanhada de demasiada burocracia pode prejudicar devido 

a imprevisibilidade, incerteza e desconfiança que isso gera nos investidores. 

Mooij e Ederveen ( 2003) reportam que os lucros da subsidiária podem estar sujeitos à 

dupla tributação internacional. Esta dupla tributação internacional desencoraja 

fortemente atividade empresarial internacional. A maioria dos países a evita penalização 

por meio de tratados tributários bilaterais baseados no Modelo da Convenção Tributária 

da OCDE e da União Europeia. 

Segundo Mooij e Ederveen (2003) para evitar a dupla tributação internacional alguns 

países adotam o sistema de crédito de imposto (EUA, Japão, Grécia, Irlanda, Espanha, 

Reino Unido) e outros adotam o sistema de isenção (outros países da UE). Este sistema 

de isenção tributa apenas o rendimento no país em que a subsidiária está localizada. 

Num sistema de crédito de imposto as obrigações fiscais no país da subsidiária são 

creditadas nos impostos no país de origem da empresa-mãe.  

A análise da literatura apresentada não identificou a existência de estudos sobre a 

influência de fiscalidade na atração de IDE no continente Africano, pelo que se afigura 

pertinente o propósito de efetuar o presente estudo.  
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CAPÍTULO 3: SISTEMA FISCAL ANGOLANO  

O sistema fiscal angolano apresenta uma estrutura cedular composta por impostos sobre 

o rendimento, impostos sobre a despesa e impostos que recaem sobre tributação do 

património. Existe ainda um regime especial de tributação (atividade petrolífera e 

mineira) e o regime aduaneiro.  

3.1 Imposto sobre o Rendimento  

3.1.1 Imposto Industrial  

O imposto industrial foi aprovado pela Lei n.º 19/14, de 22 de outubro. Este imposto 

incide sobre o lucro ainda que acidental decorrente do exercício de quaisquer atividades 

de natureza comercial ou industrial.  

A nível do imposto industrial (II), o código contempla dois grupos: 

Grupo A: Empresas públicas, sociedades com capital social igual ou superior a Kz 

2.000.000, sociedades cujos proveitos totais anuais sejam iguais ou superiores a Kz 

500.000.000 e sucursais de sociedades não residentes. 

Grupo B: Todos os sujeitos passivos não abrangidos pelo Grupo A e contribuintes que 

pratiquem uma operação ou ato isolado de natureza comercial ou industrial.  

A nível deste imposto a lei estabelece que empresas não residentes com estabelecimento 

estável em território angolano são tributadas pelos lucros imputáveis ao estabelecimento 

estável localizado em Angola.  

A atribuição das isenções do imposto industrial pode resultar de acordos celebrados 

entre empresas e Estado ou outra entidade pública competente para o efeito. Estas 

isenções devem constar num documento escrito emitido pela entidade competente. O 

código do imposto industrial angolano (CII) concede ainda as isenções às companhias 

de navegação marítimas ou aéreas de países estrangeiros com igual tratamento para as 

companhias angolanas.  

O código exclui do imposto industrial os rendimentos ou ganhos sujeitos a imposto 

sobre a aplicação de capitais e os rendimentos sujeitos a imposto predial urbano. 

As prestações de serviços estão sujeitas a tributação mediante retenção na fonte. O 

imposto industrial estabelece as seguintes taxas:  
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Tabela 1: Taxas aplicáveis ao Imposto Industrial 

Descrição Taxa  

Taxa Normal do II 30 % 

Atividade exclusivamente agrícola e seus congéneres  15 % 

Despesas indevidamente documentadas 2 % 

Despesas não documentadas  4 % 

Donativos concedidos fora da Lei do Mecenato  15 % 

Despesas confidenciais  30%/50 % 

Retenção na fonte sobre prestação de serviços 6.5 % 

Contribuinte do grupo B S/ contabilidade organizada  6.5 %  

Fonte: Elaboração própria, a partir do Código do Imposto Industrial. 

O código do imposto industrial prevê que os prejuízos fiscais podem ser reportados para 

os 3 exercícios seguintes. Exceto os prejuízos de atividades isentas ou de casos que 

beneficiam de redução. Os prejuízos apurados em exercícios posteriores não podem ser 

deduzidos terminado o período da isenção e redução de taxa. 

A liquidação provisória é devida em agosto pelos contribuintes do Grupo A e em julho 

pelos contribuintes do Grupo B. A liquidação provisória é equivalente a 2% do volume 

total das vendas e efetuada no primeiro semestre. O montante entregue por excesso em 

exercícios anteriores de liquidação provisória pode ser reduzido da liquidação provisória 

do exercício (dentro do período de caducidade do imposto). Este pagamento não é 

devido no ano de início de atividade. 

3.1.2 Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho 

Em Angola não existe um imposto global sobre os rendimentos de trabalho (IRT), como 

sucede em outros ordenamentos jurídicos.  

Este imposto foi aprovado pela Lei n.º 18/14, de 22 de outubro. Incide sobre os 

rendimentos do trabalho, empresariais e profissionais, obtidos por conta própria ou por 

conta de outrem, expresso em dinheiro ou espécie decorrentes da prestação de serviços, 

direta ou indiretamente, a entidades com sede, direção efetiva ou estabelecimento 

estável em território angolano, bem como as remunerações dos detentores das 

participações sociais pelo desempenho de trabalho nas respetivas sociedades e as 
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remunerações pagas por partidos políticos e outras. Os contribuintes do IRT são 

divididos em três grupos: 

Grupo A: inclui todas as remunerações recebidas pelos trabalhadores por conta de 

outrem e pagas por uma entidade patronal por força do vínculo laboral nos termos da lei 

geral do trabalho e regime jurídico da função pública. Para efeitos de determinar matéria 

coletável, deduz-se primeiro as contribuições para a segurança social. 

Grupo B: inclui todas as remunerações recebidas pelos trabalhadores por conta própria 

de atividade profissional constante da lista anexa ao código, as remunerações de 

titulares de cargos da gerência, administração ou de órgãos sociais de sociedades.  

No caso de rendimentos pagos por pessoas coletivas ou singulares com contabilidade 

organizada, a matéria tributável corresponde a 70% do rendimento. Se não tiver 

contabilidade organizada a matéria coletável corresponde a 70% do rendimento bruto. 

Em regra, se o sujeito passivo tiver contabilidade organizada, a matéria coletável é 

apurada com base a contabilidade e os encargos incorridos para o exercício da atividade 

(até ao limite de 30%). Ao órgão social aplica-se as regras previstas para o grupo A.  

Grupo C: inclui todas as remunerações recebidas pelo desempenho atividades 

industriais e comerciais, constante da tabela de lucros mínimos. Se o sujeito passivo 

obtiver um volume de faturação quatro vezes superior ao valor máximo constante da 

tabela para a respetiva atividade, será considerada como matéria coletável o volume de 

vendas de bens e serviços não sujeitos a retenção na fonte (no incumprimento acresce o 

dobro da multa do imposto apurado com base na tabela).  

A nível do imposto sobre o rendimento do trabalho encontra-se algumas isenções que 

recaem sobre diplomatas, com reciprocidade de tratamento, pessoal ao serviço de 

organizações internacionais, nos termos dos acordos ratificados pelo Estado angolano, 

pessoal ao serviço das organizações não governamentais, inválidos e mutilados de 

guerra, caso o grau de incapacidade seja superior a 50%, cidadãos nacionais com idade 

superior a 60 anos com rendimento do Grupo A, rendimentos dos Grupos A e B 

auferidos por antigos combatentes, deficientes de guerra e familiares de combatentes 

falecidos, os rendimentos auferidos por pessoas singulares que prestem serviço militar e 

paramilitar. 
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Estão excluídos de imposto sobre rendimento de trabalho as prestações pagas pelo 

Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) no âmbito da proteção social obrigatória, 

as gratificações em fim de carreira, abonos para falhas, até ao limite estabelecido para 

os funcionários públicos, abonos de família atribuídos pela entidade patronal, até ao 

montante de 5% do ordenado base mensal, contribuições para a segurança social, 

subsídios de renda de casa até 50% do valor do contrato de arrendamento, 

compensações por rescisão contratual, desde que não ultrapasse o limite previsto na lei 

geral do trabalho, os subsídios de representação, os subsídios de viagem e deslocação 

atribuídos aos funcionários públicos que não excedam os limites legais, subsídios 

diários de alimentação e transporte, atribuídos a trabalhadores que não sejam 

funcionários do Estado, até ao limite de Kz 30,000 do seu valor mensal global, 

reembolso de despesas de deslocação devidamente documentadas e as gratificações de 

férias e o subsídio de Natal, até ao limite de 100% do salário base. 

O imposto sobre o rendimento de trabalho é liquidado no fim do mês seguinte ao do 

pagamento da remuneração. As entidades empregadoras podem liquidar este imposto 

em nome dos empregados.  

As taxas do imposto sobre o rendimento do trabalho são as seguintes:  

Tabela 2: Taxas aplicáveis ao Imposto sobre os Rendimentos de Trabalho 

Descrição  Taxa 

Contribuinte do grupo A  Entre 7% e 17%  

Contribuinte do grupo B  15% 

Contribuinte do grupo C 
30% de acordo com a tabela de lucros 

mínimos ou 6.5% nas restantes situações 

Fonte: Elaboração própria, a partir do Código sobre o Imposto sobre Rendimentos de 

Trabalho.  

3.1.3 Imposto sobre a Aplicação de Capitais 

O imposto sobre aplicação de capitais foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 2/14, de 20 de 

outubro. Incide sobre o rendimento proveniente da simples aplicação de capitais e 

divide-se em duas seções: A e B. Os juros, os prémios de amortização ou de reembolso 

e as outras formas de remuneração de títulos da dívida pública, obrigações de 

sociedades, títulos de participação, bilhetes de tesouro e obrigações do tesouro, bem 
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como os títulos do Banco Central, dividendos e repatriação de lucros, royalties, algumas 

indemnizações, mais-valias são alguns exemplos dos rendimentos sujeitos a este 

imposto. 

Secção A: inclui todos os rendimentos produzidos em Angola ou atribuído a pessoas 

singulares ou coletivas com residência, sede, direção efetiva ou estável em Angola. 

Secção B: inclui todos os rendimentos pagos por pessoa singular ou coletiva com 

domicílio, sede, direção efetiva ou estável em Angola ou auferidos por pessoa singular 

ou coletiva com domicílio, sede, direção efetiva ou estabelecimento estável em Angola. 

Estão excluídos do IAC 50% das mais-valias ou menos-valias resultantes da alienação 

em mercado regulamentado de obrigações de sociedades, bilhetes do tesouro, 

obrigações do tesouro e títulos do banco central, com uma maturidade igual ou superior 

a 3 anos.  

As principais isenções previstas no IAC estão determinadas com base nas seções. Estão 

isentos de imposto pela seção A: juros de vendas a crédito dos comerciantes e 

cooperativas, juros de empréstimos sobre apólice de seguros de vida feitos por 

sociedade de seguros, os juros auferidos por instituições financeiras e cooperativas, 

quando sujeitos a imposto industrial. Na seção B estão isentos: lucros ou dividendos 

distribuídos por uma entidade com sede ou direção efetiva em Angola sujeitos a 

imposto industrial, juros de instrumentos destinados a fomentar a poupança que não 

exceda Kz 500,000 por pessoa e juros de contas-poupança habitação das instituições 

financeiras. 

As taxas referentes ao imposto sobre aplicação de capitais são apresentadas na tabela 3. 

Para determinação da matéria coletável dos rendimentos que derivem da “secção A e 

B”, os contribuintes devem apresentar uma declaração de todos os rendimentos 

recebidos, pagos ou a disposição dos seus titulares, ate ao final de o mês de janeiro do 

ano seguinte. 

 

 

 

 



   
 

20 
 

Tabela 3: Taxas aplicáveis ao Imposto sobre Aplicação de Capitais 

IAC - Secção A Taxa 

Juros sobre contratos de empréstimo  15% 

Juros de contratos de abertura de crédito  15% 

Juros pelo pagamento diferido  15% 

IAC - Secção B Taxa  

Dividendos  10% 

Juros de obrigações de empresas 10% 

Saldo de juros apurados em conta corrente 15% 

Indemnizações pela suspensão de atividade 5% 

Juros de Suprimentos 10% 

Emissão de ações c/ reserva subscrição preferencial  10% 

Juros de depósito bancário e Royalties  10% 

Juros de bilhetes e obrigações de tesouro  10% 

Juros de títulos emitidos pelo banco central 10% 

Ganhos decorrentes da alteração de valores mobiliários, não sujeito a II/IRT 10% 

Prémio de jogo e lotarias  15% 

Outros rendimentos de capitais  15% 

Fonte: Elaboração própria, a partir do Código do Imposto sobre Aplicação de Capitais.  

3.2 Impostos sobre a Despesa 

3.2.1 Imposto de Consumo  

O Decreto-Lei n.º 3-A/14, de 21 de outubro e Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/15, 

21 de setembro aprovaram o código de imposto de consumo. Este imposto incide sobre 

a produção de bens e mercadoria em Angola e sua importação e venda, o consumo de 

água e eletricidade, os serviços de comunicações eletrónicas, os serviços de hotelaria e 

outras atividades conexas, aluguer de viaturas, serviços de gestão de estabelecimentos 

comerciais, refeitórios, dormitórios, imoveis e condomínios, locação de máquinas e 

outro equipamento sem a natureza de royalties, locação de áreas preparadas para 

conferências, colóquios, exposições, publicidade e outros eventos, serviços de 

consultoria, nomeadamente de natureza jurídica, fiscal, financeira, económica, 

imobiliária, contabilística, informática, de engenharia, arquitetura, auditoria, revisão de 
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contas e advocacia, serviços fotográficos, de revelação de filmes e tratamento de 

imagens, serviços de informática e construção de páginas de internet e serviços de 

segurança privada.  

Estão excluídos do imposto de consumo os produtos agrícolas e pecuários não 

transformados, produtos primários de silvicultura, produtos de pesca não transformados 

e produtos minerais não transformados. 

Ao nível do imposto sobre o consumo, a legislação elegeu como isentos os bens 

exportados pelo próprio produtor, as matérias-primas, animais destinados a procriação, 

os bens importados pelas organizações internacionais, missões diplomáticas, sociedade 

investidora petrolífera que pratique operações petrolífera na área de concessão (pesquisa 

e desenvolvimento). 

O imposto sobre o consumo é liquidado e pago pelo sujeito passivo no ato de 

processamento da fatura e no caso de utilização de matéria-prima fora do processo 

produtivo a liquidação é feita no momento do pagamento.   

As taxas previstas no IC são as seguintes: 

Tabela 4: Taxas aplicáveis ao imposto de consumo 

Imposto de Consumo  Taxa 

Taxa Geral  10 % 

Água, Energia, telecomunicações, Estacionamento e outros  5 % 

Locação de áreas para conferências, Consultoria e outros  5% 

Serviços de gestão de estabelecimento, aluguer de viaturas  5% 

Serviços de hotelaria e outras atividades similares ou conexas  10% 

Taxa mais baixa de IC 2% 

Taxa mais alta de IC 30% 

Fonte: Elaboração própria, a partir do Código do Imposto sobre o Consumo.   

 

3.2.2 Imposto de Selo  

O Decreto Legislativo Presidencial n.º 3/14, de 21 de outubro aprovou o código do 

imposto de Selo. Este imposto incide sobre todos os atos, contratos, documentos, títulos, 

operações e outros factos, nos termos previstos das tabelas anexas a este código ou em 

leis especiais. 
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 Este imposto constitui-se em encargo dos titulares do interesse económico, a partir das 

seguintes fases:  

(i) Na aquisição de bens a título gratuito ou oneroso, pelo adquirente; 

(ii) Na concessão do crédito, o utilizador do mesmo; 

(iii) Nos contratos de locação financeira ou operacional, o locatário;  

(iv)  No arrendamento e subarrendamento, o locador e sublocador; 

(v) Nas apostas de jogo, apostador; 

(vi)   No seguro, o segurado;  

(vii) Atividade de mediação, o mediado; 

(viii) Na publicação, o publicitário;  

(ix)  Nos cheques, o titular da conta; 

(x) Operações de angariação de crédito ou de garantia, o angariador e entre outros. 

A nível das isenções, o código do IS prevê algumas isenções. Além dos atos praticados 

pelas instituições públicas e com cunho publico o código isenta: financiamento intra-

grupo, contratos de trabalho, títulos negociáveis vendidos em mercado regulamentado, 

transmissão de imóveis, nos processos de fusão, cisão ou incorporação, nos termos da 

Lei das Sociedades Comerciais, com autorização da Administração Geral Tributária, as 

transmissões gratuitas de direito de propriedade entre pais e filhos, os juros, comissões e 

contraprestações devidas nos contratos de financiamento destinados à aquisição de casa 

de morada de família, créditos associados a exportações, devidamente documentados, 

juros decorrentes de bilhetes do tesouro e de títulos emitidos pelo Banco Central, as 

comissões cobradas na abertura e utilização de contas de poupança, os prémios e 

comissões de seguros do ramo Vida, seguros de acidentes de trabalho, seguros de saúde 

e seguros agrícolas e pecuários. 

As taxas aplicáveis ao imposto de selo variam entre 0,1% e 1% e em dinheiro variam 

entre Kz 100 e Kz 100,000, de acordo com a natureza dos atos abrangidos. 

3.3 Tributação do Património  

3.3.1 Imposto Predial Urbano  

O imposto predial urbano foi aprovado pelo Diploma Legislativo n.º 4044, de 13 de 

outubro (alterado pelo Diploma Legislativo n.º 4183, pela Lei n.º 18/77, de 15 de 

setembro, pela Lei n.º 6/96, de 19 de abril e pela Lei n.º 18/11, de 21 de abril). Este 

imposto incide sobre 60% da renda dos prédios arrendados e sobre o valor patrimonial 
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de prédios não arrendados com valor superior a Kz 5.000.000 ou seja dos rendimentos 

prediais provenientes de arrendamento ou da sua detenção.  

São sujeitos do imposto predial urbano as pessoas singulares ou coletivas. O código de 

imposto predial urbano estabelece isenções dos prédios ao exercício de atividades 

sujeitas ao imposto industrial, ainda que dele isento. 

O código do imposto predial urbano angolano na determinação da matéria coletável dos 

rendimentos prediais prevê a possibilidade de dedução das despesas de conservação e 

encargos suportados pelo senhorio, que incluem despesas com administração de 

condomínio, seguros, assistência técnica, iluminação, climatização e limpeza. Para a 

determinação do rendimento coletável o contribuinte ou seu representante deve 

apresentar junto da repartição fiscal onde se situa o prédio uma declaração onde 

constem os rendimentos. 

Considera-se que, a falta de acesso a dados fiáveis de todos os imóveis e prédios 

rústicos sobre a titularidade da parte Administração Geral Tributária, torna ineficaz o 

processo de tributação do imposto predial urbano. Isto faz com que as receitas da 

arrecadação do imposto predial urbano tenham representação insignificante.  

 As taxas aplicáveis no IPU são as seguintes:  

Tabela 5: Taxas do Imposto Predial Urbano 

Tipo de propriedade VP até Kz 5,000,000 VP > a Kz 5,000,000 

Prédios arrendados 25% 

Prédios não arrendados 0 0,5% 

Fonte: Elaboração própria, a partir do Código do Imposto Predial Urbano.  

3.3.2 Sisa e Imposto sobre Sucessões e Doações  

O Diploma Legislativo n.º 230 (alterado pela Lei n.º 15/92, de 13 de julho e pela Lei n.º 

16/11, de 21 de abril) aprova o código da Sisa e Imposto sobre Sucessões e Doações.  

O imposto de Sisa é devido pelo adquirente de bens imóveis, direitos reais sobre bens 

imóveis ou situações equiparadas. O imposto de Sisa incide sobre a transmissão onerosa 

de bens imóveis sitos em Angola e promessas de compra ou venda, incluindo 

arrendamentos a longo prazo – 20 anos ou mais e outras situações similares. 
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O Imposto sobre as Sucessões e Doações é devido pelo beneficiário da sucessão ou 

doação. Incide sobre a transmissão gratuita dos bens móveis e imóveis e direitos 

localizados ou transferidos em Angola.  

A liquidação do Imposto de Sisa, compete à repartição fiscal proceder à liquidação do 

imposto, mediante participação do adquirente do bem ou dos permutantes. O pagamento 

é efetuado pelos adquirentes ou permutantes dentro do prazo definido na notificação 

emitida pela repartição fiscal. 

No imposto das sucessões e doações, a liquidação compete à repartição fiscal do 

domicílio do finado ou de onde se realizou o contrato de doação. O pagamento é 

efetuado pelo beneficiário dentro do prazo definido na notificação emitida pela 

repartição fiscal. 

A tabela abaixo apresenta as taxas que estão subjacentes ao Imposto de Sisa e Imposto 

sobre Sucessões e Doações dentro da cadeia tributária do sistema fiscal vigente em 

Angola.  

Tabela 6: Taxas do Imposto de Sisa e Imposto sobre Sucessões e Doações 

Imposto de Sisa Taxa 

Taxa geral 2% 

Imposto sobre Sucessões e 
Doações 

Taxa Taxa 

Valor até Kz 3,000,000 Valor > a Kz 3,000,000  
Cônjuge, ascendentes e 
descendentes 10% 15% 

Outros  20% 30% 
Fonte: Elaboração própria, a partir do Código do Imposto de Sisa e Imposto sobre 

Sucessões e Doações.  

3.4. Regime Especial  

3.4.1 Regime tributário aplicável à indústria petrolífera 

O regime fiscal aplicável ao sector petrolífero clarifica a base de incidência, define as 

isenções, a não sujeição, os sujeitos dos impostos e as pessoas a quem está delimitado.  

A Lei n.º 13/04, de 24 de dezembro aprova a tributação das atividades petrolíferas. Este 

regime fiscal aplica-se a todas as entidades, angolanas ou estrangeiras, que exerçam 

operações petrolíferas em território nacional, pelo exercício das atividades de pesquisa, 
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desenvolvimento, produção, armazenagem, venda, exportação, tratamento e transporte 

de petróleo bruto e gás natural, bem como de nafta, ozoterite, enxofre, hélio, dióxido de 

carbono e substâncias salinas, quando provenientes das operações petrolíferas.  

 

Tabela 7: Impostos sobre a indústria petrolífera 

Impostos Legislação Base de incidência 

IPP-Imposto sobre a 

Produção do Petróleo 

Lei n.º 13/04, de 24 de 

dezembro 

Incide sobre a quantidade de 

petróleo bruto, gás natural medido 

à boca do poço deduzida das 

quantidades consumidas in natura 

nas operações petrolíferas. 

 

IRP-Imposto sobre o 

Rendimento do 

Petróleo 

 

Lei n.º 13/04, de 24 de 

dezembro 

Incide sobre os rendimentos das 

seguintes atividades: pesquisa, 

desenvolvimento, produção, 

armazenagem, venda, exportação, 

tratamento, transporte do petróleo 

bruto e comércio por grosso. 

ITP-Imposto sobre a 

Transação do Petróleo 

Lei n.º 13/04, de 24 de 

dezembro 

Incide sobre os lucros auferidos 

pelo exercício de operações no 

âmbito de contratos de sociedade 

comercial, associação em 

participação e contratos de serviço 

com risco. 

Fonte: Elaboração própria, a partir do Regime Especial do Sector Petrolífero  

No Imposto sobre atividade petrolífera distingue-se as seguintes taxas:  

Tabela 8: Taxas do Imposto sobre atividade petrolífera 

Imposto sobre atividade petrolífera Taxa  

(IPP) Imposto sobre a Produção do Petróleo  20% 

(IPP) Em Jazigos marginais c/ colunas de água superior 750 m 10% 

(IRP) Imposto Sobre o Rendimento do Petróleo 65.75% 

(ITP) Imposto sobre a Transação do Petróleo 70% 

Fonte: Elaboração própria, a partir do Regime Especial do Sector Petrolífero. 
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O presente regime fiscal aplica-se às concessões atribuídas a partir de 1 de janeiro de 

2005, bem como aos lucros ou mais-valias realizadas ou contabilizadas em concessões 

anteriores. 

 

3.4.2 Contribuição para Formação de Pessoal Angolano  

O regime especial aplicável ao setor petrolífero prevê a Contribuição para a Formação 

de Pessoal Angolano. Esta é devida por entidades que detenham uma licença de 

exploração e entidades que se encontram na fase de prospeção e pesquisa, produção e 

entidades que dedicam à refinação e processamento de petróleo. Ainda é devida pelas 

entidades que colaboram com as entidades petrolíferas durante um período superior a 

um ano e entidades que se dedicam ao armazenamento, transporte, distribuição e 

comercialização de petróleo. Estão excluídos desta contribuição as empresas angolanas 

cujo capital social seja totalmente detido ou detido em mais de 50% por cidadãos 

angolanos, empresas sedeadas no estrangeiro que se dedicam no fornecimentos de 

materiais, equipamentos e quaisquer outros produtos às empresas operadoras de blocos 

ou a área de concessão, as empresas de prestação de serviços e as construtoras de 

estruturas e as empresas cujo objeto social não se reporte diretamente à atividade 

petrolífera. 
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Tabela 9: Taxas da CFPA 

Atividades Petrolíferas  Taxa (%) 
Empresas de Produção, Refinação e tratamento de 
Petróleo 

USD 0.15 por barril de 
petróleo bruto 

Empresas detentoras de uma licença de Prospeção USD 100.000 por ano 
Empresas em período de pesquisa USD 300.000 por ano 
Entidades que colaborem com as entidades petrolíferas 
durante 1 ano entidades de armazenamento, transporte, 
distribuição comercialização de petróleo 

0.5% do valor do 
contrato ou do volume de 
negócios 

Liquefied Natural Gas (LNG) Taxa (%) 
Angola LNG Limited  USD 0.15/Barril de NGL 
Cada mmbtu LNG vendido é acréscimo USD 0.020 venda 
Fonte: Elaboração própria, a partir do Regime Especial do Sector Petrolífero. 

3.4.3 Regime aplicável à Indústria Mineira 

A Lei n.º 31/11, de 23 de setembro aprova o código mineiro. O Imposto sobre o valor 

dos Recursos Minerais previsto neste código incide sobre o lucro decorrente do 

exercício de atividades mineiras por entidades nacionais ou estrangeiras. 

Este regime fiscal é aplicável à indústria mineira, a todas as entidades angolanas e 

estrangeiras pelo exercício de atividade estudo geológico e de cartografia geológica, 

reconhecimento, prospeção, pesquisa e avaliação dos recursos minerais, exploração, 

lapidação e beneficiação dos recursos minerais, comercialização dos recursos minerais, 

restauração ou recuperação das áreas afetadas pela atividade mineira e tratamento e 

comercialização de águas mineromedicinais.  

A indústria mineira goza de um regime aduaneiro específico de importação de 

equipamentos destinados exclusivamente à execução de operações de prospeção, 

pesquisa, reconhecimento, exploração e tratamento de recursos minerais, com isenção 

de direitos aduaneiros e de consumo, nos termos da Lei. É permitida a importação 

temporária, com dispensa de caução, sendo livre de Direitos Aduaneiros e Imposto de 

Consumo, a reexportação dos bens no prazo de um ano. 

Entidades que exerçam apenas atividades de prospeção e pesquisa, cujo valor comercial 

seja irrelevante, estão isentos do pagamento do Imposto sobre o Valor dos Recursos 

Minerais. Sendo que quem define a relevância e irrelevância do valor comercial é o 

Ministério da tutela. A dedução dos prejuízos fiscais é de 5 anos e podem ser alargados 

até 7 anos. 
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As taxas previstas aplicáveis à indústria mineira são as seguintes: 

Tabela 10: Taxas do Imposto sobre o Valor dos Recursos Minerais. 

Descrição Taxa 

Taxa Geral 25% 

Minerais estratégicos 5% 

Pedras e minerais metálicos preciosos 5% 

Minerais metálicos não preciosos 4% 

Materiais de construção de origem mineira e outros minerais 2% 

Fonte: Elaboração própria, a partir do Regime aplicável a Indústria Mineira. 

3.5 Direitos Aduaneiros e outras imposições   

O Decreto Legislativo Presidencial n.º 10/13, de 22 de novembro aprova a Pauta 

Aduaneira dos Direitos de Importação e Exportação. Estes direitos aduaneiros incidem 

sobre a importação de mercadorias (incluindo equipamentos), sendo calculados sobre o 

valor aduaneiro, determinado nos termos da legislação aplicável. Aviões e outros meios 

de transporte ou quaisquer outros equipamentos temporariamente importados para uso 

comercial no âmbito de um contrato de locação, estão sujeitos a direitos aduaneiros 

tendo em conta a renda mensal e a duração do contrato. No caso de a vida económica 

cessar antes do termo do contrato, a entidade que pagou os direitos aduaneiros pode 

solicitar o reembolso correspondente ao período decorrente até ao termo do contrato de 

locação. 

A taxa de direitos aduaneiros varia entre 2% e 50%, com base a classificação aduaneira 

dos bens. A pauta aduaneira tem seis taxas aduaneiras com níveis percentuais de 2%, 

5%, 10%, 15%, 20%, 30% e 50%, conforme a nomenclatura combinada. 

Além das taxas previstas dos direitos aduaneiros, a lei prevê uma sobretaxa de 1% 

aplicável a determinados bens, nomeadamente: bebidas alcoólicas, tabaco e produtos 

manufaturados associados, veículos de luxo, relógios, entre outros. 
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CAPÍTULO 4 - A LEI DO INVESTIMENTO PRIVADO ANGOLANA  
 

4.1 A Lei de Investimento Privado  

A nova Lei do Investimento Privado (LIP), Lei 10/18, é uma aposta estratégica do 

Estado angolano visando (i) a captação e mobilização de recursos humanos, financeiros, 

tecnológicos; (ii) o desenvolvimento económico e social; (iii) a diversificação e 

incremento a competitividade da economia, (iv) o crescimento da oferta de emprego e 

alcançar a melhoria das condições de vida das populações.  

A nova LIP que foi publicada e entrou em vigor em 26 de junho, estabelece os 

princípios e as bases gerais do investimento privado em Angola, fixa os benefícios e as 

facilidades que o Estado angolano concede aos investidores privados e os critérios de 

acesso aos mesmos, e estabelece os direitos, os deveres e as garantias dos investidores 

privados. 

No que concerne ao investimento externo, a LIP considera os seguintes tipos de 

operações: 

• Aquisição de participações em sociedade de direito angolano existente; 

• Criação de novas sociedades; 

• Celebração e alteração de contratos de consórcios, associações em participação e 

outras formas de cooperação empresarial permitidas no comércio internacional, 

ainda que não previstas na legislação comercial em vigor; 

• Aquisição de estabelecimentos comerciais ou industriais; 

• Celebração de contratos de arrendamento ou exploração de terras para fins 

agrícolas, pecuários e silvícolas; 

• Exploração de complexos imobiliários, turísticos ou não, independentemente da 

natureza jurídica que assumam; 

• Realização de prestações suplementares de capital, adiantamentos aos sócios e, 

em geral, empréstimos ligados à participação nos lucros; 

• Aquisição de imóveis situados em território nacional, quando essa aquisição se 

integre em projetos de investimento privado; 

• Criação de filiais, sucursais ou de outras formas de representação social de 

empresas estrangeiras; 

• Introdução no território nacional de moeda livremente convertível; 
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• Introdução de tecnologia e conhecimento, desde que representem uma mais-

valia ao investimento e sejam suscetíveis de avaliação pecuniária; 

• Introdução de máquinas, equipamentos e outros meios fixos corpóreos; 

• Conversão de créditos decorrentes da execução de contratos de fornecimento de 

máquinas, equipamentos e mercadorias, desde que, comprovadamente, sejam 

passíveis de pagamentos ao exterior; 

Para projetos exclusivamente destinados à exportação são consideradas operações de 

investimento externo a captação de recursos alheios no exterior do País, por investidores 

externos, desde que o reembolso do serviço da dívida seja garantido pelas receitas de 

exportação. 

A LIP prevê que os investidores externos, após a execução completa do projeto de 

investimento privado, devidamente comprovada pelas autoridades competentes e após o 

pagamento dos tributos devidos e da constituição das reservas obrigatórias, têm direito a 

transferir para o exterior: 

• Os valores correspondentes aos dividendos; 

• Os valores correspondentes ao produto da liquidação dos seus empreendimentos; 

• Os valores correspondentes a indemnizações que lhe sejam devidas; 

• Os valores correspondentes a royalties ou a outros rendimentos de remuneração 

de investimentos indiretos, associados a cedência de tecnologia. 

Os investidores privados podem recorrer ao crédito interno e externo. No entanto, os 

investidores externos e as sociedades detidas maioritariamente por estes só são elegíveis 

ao crédito interno após terem implementado na sua plenitude os respetivos projetos de 

investimento.  

A LIP prevê dois regimes do investimento (Declaração Prévia; Regime Especial) e os 

investidores privados podem optar, de forma livre, por qualquer um dos regimes de 

investimento, sabendo que os benefícios atribuídos a cada um dos regimes são 

diferentes, conforme se explica de seguida. 

No regime de Declaração Prévia existe uma simples apresentação da proposta de 

investimento junto do órgão competente da Administração Pública para efeitos de 

registo e atribuição dos benefícios previstos na Lei. As sociedades devem estar 
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previamente constituídas sendo dispensável a apresentação do Certificado de Registo de 

Investimento Privado (CRIP) no ato da constituição. 

O Regime Especial é aplicável aos investimentos realizados nos sectores de atividade 

prioritários e nas zonas de desenvolvimento previstas na Lei. Estão sujeitos a registo no 

órgão competente da Administração Pública para efeitos de atribuição dos benefícios e 

facilidades previstos na presente Lei. 

Os sectores de atividade prioritários são os seguintes: 

• Educação, Formação Técnico-Profissional, Ensino Superior, Investigação 

Científica e Inovação; 

• Agricultura, Alimentação e Agro-Indústria; 

• Unidades e Serviços Especializados de Saúde; 

• Reflorestamento, Transformação Industrial de Recursos Florestais e Silvicultura; 

• Têxteis, Vestuário e Calçado; 

• Hotelaria, Turismo e Lazer; 

• Construção, Obras Públicas, Telecomunicações e Tecnologias de Informação, 

Infra-Estruturas Aeroportuárias e Ferroviárias; 

• Produção e Distribuição de Energia Elétrica; 

• Saneamento Básico, Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos.  

As zonas de desenvolvimento (os benefícios são atribuídos de forma crescente): 

• Zona A: Província de Luanda e os municípios-sede das Províncias de Benguela, 

Huíla e o Município do Lobito; 

• Zona B: 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; 

• Zona C: Províncias do Cuando Cubango, do Cunene, da Lunda-Norte, da 

Lunda-Sul, de Malanje, do Moxico, do Uíge e do Zaire; 

• Zona D: Província de Cabinda. 
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4.2 Incentivos fiscais previstos na Lei do Investimento Privado  

Os benefícios conferidos ao abrigo da Lei do Investimento Privado são aplicáveis, 

exclusivamente, às atividades inseridas na execução do investimento privado registado. 

A atribuição de benefícios e facilidades é automática, desde que o investimento obedeça 

aos critérios previstos na Lei. 

Benefícios de natureza tributária: 

• Deduções à matéria coletável; 

• Amortizações e reintegrações aceleradas; 

• Crédito fiscal; 

• Isenção e redução de taxas de impostos, contribuições e direitos de importação; 

• Deferimento no tempo de pagamento de impostos e outras medidas de carácter 

excecional que beneficiem o investidor. 

Impostos sobre os quais podem ser concedidos benefícios: 

• Imposto Industrial; 

• Sisa; 

• Imposto Predial Urbano; 

• Imposto sobre Aplicação de Capitais; 

• Imposto de Selo; 

• Outros impostos da mesma natureza ou natureza diferente. 

4.2.1 Benefícios do Regime de Declaração Prévia 

a) Imposto de Sisa: redução da taxa para metade, pela aquisição dos imóveis 

destinados ao escritório e ao estabelecimento do investimento; 

b) Imposto Industrial: redução da taxa de liquidação final e da taxa de 

liquidação provisória em 20% por um período de 2 anos; 

c) Imposto sobre a Aplicação de Capitais: redução da taxa que incide sobre a 

distribuição de lucros e dividendos em 25% por um período de 2 anos; 

d) Imposto de Selo: redução da taxa para metade por um período de 2 anos. 
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4.2.2 Benefícios do Regime Especial 

A. Sisa: 

a. Zona A: redução da taxa para metade, pela aquisição dos imóveis destinados ao 

escritório e ao estabelecimento do investimento; 

b. Zona B: redução da taxa em 75% pela aquisição dos imóveis destinados ao 

escritório e ao estabelecimento do investimento; 

c. Zona C: redução da taxa em 85%, pela aquisição dos imóveis destinados ao 

escritório e ao estabelecimento do investimento; 

d. Zona D: A taxa do imposto corresponde a metade da taxa que é atribuída à Zona 

C. 

B. Imposto Predial Urbano: 

a. Zona B: redução da taxa em 50% pela propriedade dos imóveis destinados ao 

escritório e ao estabelecimento do investimento, por um período de 4 anos; 

b. Zona C: redução da taxa em 75% pela propriedade dos imóveis destinados ao 

escritório e ao estabelecimento do investimento, por um período de 8 anos; 

c. Zona D: taxa do imposto predial urbano corresponde a metade da taxa que é 

atribuída à Zona C, por um período de 8 anos. 

C. Imposto Industrial: 

a. Zona A: - Redução da taxa de liquidação final e da taxa de liquidação provisória 

em 20% por um período de dois (2) anos; 

b. Zona B: - Redução da taxa de liquidação final e da taxa de liquidação provisória 

em 60%, por um período de quatro (4) anos. 

• Aumento das taxas de amortizações e reintegrações em 50%, por um período de 

quatro (4) anos; 

 

c. Zona C: - Redução da taxa de liquidação final e da taxa de liquidação provisória 

em 80%, por um período de oito (8) anos. 

• Aumento das taxas de amortizações e reintegrações em 50%, por um período de 

8 anos; 

d. Zona D: - A taxa de imposto industrial corresponde a metade da taxa que é 

atribuída à Zona C, por um período de oito (8) anos. 
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• Aumento das taxas de amortizações e reintegrações em 50%, por um período de 

8 anos. 

D. Imposto sobre a Aplicação de Capitais: 

a. Zona A: Redução da taxa que incide sobre a distribuição de lucros e dividendos 

em 25% por um período de dois (2) anos; 

b. Zona B: Redução da taxa que incide sobre a distribuição de lucros e dividendos 

em 60%, por um período de quatro (4) anos; 

c. Zona C: Redução da taxa que incide sobre a distribuição de lucros e dividendos 

em 80% por um período de oito (8) anos; 

d. Zona D: A taxa do imposto sobre aplicação de capitais, que incide sobre a 

distribuição de lucros e dividendos, corresponde a metade da taxa que é 

atribuída à Zona C, por um período de oito (8) anos. 

A Sociedade Veículo do investimento privado (sociedade por via da qual é 

implementado o projeto de investimento privado) deve apresentar a declaração fiscal 

referente ao investimento respetivo, separada das demais atividades económicas que 

desenvolvem. Se estiver no Regime Especial, está isenta do pagamento das taxas e 

emolumentos devidos por qualquer serviço solicitado, incluindo os aduaneiros, por um 

ente público não empresarial, durante um período não superior a cinco (5) anos. 
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CAPÍTULO 5: ESTUDO EMPÍRICO  
5.1  Introdução 

A presente pesquisa visou essencialmente aferir a perceção dos investidores estrangeiros 

sobre a fiscalidade em Angola e o impacto que pode ter sobre a decisão de captação do 

investimento direto estrangeiro para o país.  

Neste capítulo serão apresentados os aspetos pertinentes do estudo empírico 

desenvolvido com vista a responder ao objetivo do estudo. 

Equacionadas várias metodologias que podiam ser adotadas para a execução do 

trabalho, optou-se pela aplicação de um questionário com perguntas fechadas às 

empresas de capital estrangeiro ou misto a operar em Angola. 

Esta metodologia permite a simplicidade de análise, mas tem associado um elevado 

custo de deslocação e não permite obter um número de respostas elevado. 

5.2  Amostra 

Na presente pesquisa a população considerada foi a totalidade das empresas de capital 

estrangeiro que operam em Angola. 

O principal obstáculo com que nos deparámos na constituição da amostra foi a falta de 

uma base de dados de empresas de capital estrangeiro ou misto com estabelecimento em 

Angola. Mesmo no contacto direto com a AIPEX, esse aspeto não foi contornado por 

ser uma agência embrionária que ainda não despõe dessa listagem. Não tendo uma lista 

de empresas estrangeira em Angola foi necessário indagar junto de entidades públicas e 

representações de empresas, de modo a identificar uma amostra para a nossa pesquisa. 

Foram identificadas 400 empresas que operam no território angolano localizadas em 

Luanda e outras províncias de Angola como Benguela, Huambo, Huila e Moxico. 

Inicialmente considerou-se a entrega direta e o envio do questionário para a população 

alvo, via email, com auxílio da ferramenta Google. Passado 15 dias do envio via e-mail, 

a fraca resposta, levou a optar pela entrega direta junto as empresas. Sendo que este 

procedimento teve início no dia 15 de junho e foi concluído em setembro de 2018. 

Depois de entregar presencialmente 400 questionários às empresas, foram recolhidos 72 

questionários (18% de respostas) de empresas estrangeiras de origem Africana (41), 

Europeia (24), Asiática (4), América (3) e Austrália (0), a qual julgamos poder ser 
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considerada significativa e representativa, face o universo da população e amostras de 

estudos semelhantes. Os questionários foram respondidos pelos gestores do topo e 

intermédio ou investidores. 

Importa ainda destacar que o processo de recolha de dados abrangeu as três zonas de 

desenvolvimento das quatro existentes em Angola, sendo que, a zona A, comporta as 

províncias de Luanda e municípios-sede das províncias de Benguela e da Huíla e 

município do Lobito; a Zona B comporta as 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; a Zona C comporta as Províncias de Lunda-Norte, de Lunda-

Sul, de Moxico, de Cunene, do Zaire e de Cuando-Cubango e a Zona D comporta a 

província de Cabinda. A nossa amostra incluiu 43 empresas localizadas na zona A, 25 

empresas localizadas na zona B e 4 empresas localizadas na zona C.  

5.3  Metodologia 

Como se constatou na revisão da literatura, existem diversos fatores impulsionadores do 

IDE sendo o aspeto fiscal um dos considerados por parte das empresas que investem 

fora do país de origem. Partindo desta conjetura, elegeu-se como objetivo de estudo 

obter a perceção das empresas estrangeiras sobre as características do sistema fiscal que 

podem facilitar ou condicionar o fluxo de investimento estrangeiro para Angola. 

Adicionalmente o estudo pretende identificar os aspetos que os investidores mais 

valorizam quando pretendem investir fora do país de origem. Para atingir estes objetivos 

orientou-se a investigação baseada nas seguintes questões:  

1. Quais as características do sistema fiscal que os investidores estrangeiros mais 

(ou menos valorizam) em Angola? 

2. A valorização das diferentes características do sistema fiscal angolano difere de 

acordo com a zona de localização da empresa? 

3. A valorização das diferentes características do sistema fiscal angolano difere de 

acordo com a dimensão da empresa? 

4. A valorização das diferentes características do sistema fiscal angolano difere de 

acordo com o continente de origem do capital? 

5. A valorização das diferentes características do sistema fiscal angolano difere de 

acordo a intenção das empresas relativamente a investimentos futuros em 

Angola? 
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6. A valorização das diferentes características do sistema fiscal angolano difere de 

acordo com a diversidade de países em que as empresas estão presentes? 

7. Quais os aspetos fiscais que mais influenciam a decisão de investimento das 

empresas estrangeiras presentes em Angola? 

Para obtenção de resposta a estas questões foi concebido um inquérito com perguntas 

fechadas (Apêndice 1). Após a construção da base de dados com as respostas ao 

questionário procedeu-se à sua análise por forma a efetuar as interpretações 

preconizadas no estudo. 

Os resultados obtidos foram tratados com recurso a procedimentos estatísticos 

adequados à dimensão da amostra e dos subgrupos da amostra a considerar (p. ex. zonas 

de desenvolvimento; dimensão da empresa, etc.). O suporte utilizado foi o programa 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 24. O tratamento fiscal incluiu o 

cálculo de frequências e percentagens e comparação das médias para todas as 

características das empresas com recurso a testes T de Student e U-Mann-Whitney. 

 

5.4  Apresentação e discussão de resultados 

5.4.1 IDE em Angola: visão geral  

A Figura 1 à direita ilustra os 

continentes de origem de IDE em 

Angola. Das empresas 

participantes na amostra observa-se 

que a Austrália é o único 

continente sem fluxo de entrada de 

IDE em Angola. A África (57%) e 

Europa (33%) apresentam as 

maiores percentagens.  

Figura 1: Origem do capital dos investidores 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados 
do inquérito 

No que diz respeito à “modalidade de instalação” das empresas estrangeiras a operar 

em Angola, 48,6% das empresas participantes no estudo estão presentes em Angola 

como sociedade de direito angolano. Este facto pode ter sido influenciado pelas próprias 

características e obstáculos que eram impostas quer a nível de obrigatoriedade de 

investir um valor mínimo por cada sócio estrangeiro, quer à grande limitação ao nível 
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da atribuição de vistos de trabalho aos quadros técnicos expatriados, bem como de 

posicionamento do negócio, com os quais as empresas não lhes tem sido fácil lidar. 

No que diz respeito ao “sector de atividade”, o inquérito abrangeu os diversos sectores 

de atividade da economia angolana. “Outros setores” de atividade apresentou o maior 

número de participantes na amostra, seguido do setor de “construção e obras públicas. 

Este resultado permitiu concluir que as empresas estrangeiras investem em quase todos 

setores da economia de Angola”, conforme se evidencia na figura 2. 

Figura 2: Repartição das empresas por sectores de atividade 

 Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados do inquérito. 

No que se refere à “zona de localização” e “ano de início de investimento” a figura 3 

mostra a zona C como a zona de menor fluxo de investimento representada na amostra, 

contrariamente à zona A e à zona B.  

Figura 3: Localização e ano de início de investimento das Empresas em Angola 

  
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do inquérito 
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Esta assimetria poderá ser consequência a ausência de alguns recursos na zona C que 

podem influenciar a atração em termos de investimento. Relativamente ao ano de início 

do investimento, 76,4% das empresas participantes começaram a investir 

posteriormente a 2000, enquanto 23,6% o fizeram antes de 2000. Este resultado deverá 

estar associado ao momento de instabilidade política que o país esteve imerso nos anos 

90. 

Quanto às “intenções de investimento 

futuro” e “presença em mercados 

internacionais”, a Figura 4 evidencia 

que 28 das sociedades revelaram 

intenção de aumentar o investimento 

nos próximos 3 anos. Das empresas que 

atuam no mercado externo em mais de 

5 países, 21 revelaram que 

provavelmente ou de certeza vão 

aumentar o investimento. Das empresas 

com presença em menos de 5 

economias, 7 revelaram investir nos 

próximos 3 anos na economia angolana. 

Estes resultados podem ser resultado da 

instabilidade económica, cambial e 

financeira do país na data do inquérito. 

Figura 4: Distribuição das Empresas de 
acordo com diversificação de mercado e 
perspetiva de investimento 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados 
do inquérito  

 

5.4.2 Perceção dos Investidores Estrangeiros sobre o Sistema Fiscal  

De acordo com análise estatística dos dados obtidos (Apêndice 2) e sintetizados na 

figura 5 verifica-se que dos aspetos elencados, cinco afetam em especial o investimento 

direto estrangeiro em Angola. Salienta-se que 54/72 empresas participantes concordam 

“total e parcialmente” que a informalidade afeta a atração do IDE, 52/72 empresas 

consideraram que a ação dos tribunais em matérias fiscal é “morosa”, 50/72 

consideraram que a burocracia no cumprimento das obrigações fiscais “excessiva”, 

49/72 consideraram os custos de contexto “excessivos” e 47/72 empresas consideraram 

a falta de “facilidade” no repatriamento de lucros e dividendos. 
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Figura 5: Aspetos fiscais que influenciam o investimento 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do inquérito. 
 

Figura 6: Ranking das médias 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do inquérito. 
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disponíveis na tabela 13 no apêndice 4. Estas médias traduzem a perceção dos 

investidores quanto a fiscalidade em Angola. 

Pese embora ter havido uma reforma fiscal suportada pelos ajustes, alterações, 

reformulações e harmonização dos diplomas que sustentam a legislação, os resultados 

mostram que há necessidade de se reformular as políticas públicas a nível da 

desburocratização, simplificação dos procedimentos administrativos e fiscais e 

capacidade de resposta da administração pública em responder as necessidades dos 

contribuintes. São ainda fundamentais a regulamentação e a materialização de leis que 

incentivem a transição das empresas da economia informal para a economia formal. A 

valorização do fator “mercado informal” mostra que as empresas estrangeiras receiam 

que os impostos sejam pagos apenas por algumas empresas. A “morosidade” foi 

referida amplamente como um dos custos de contexto que dificulta o investimento 

estrangeiro em Angola.  

Figura 7: Aspetos com maior implicação no investimento 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados do inquérito 

Tendo em consideração os fatores eleitos pelos investidores estrangeiros, apresenta-se 

adicionalmente na Figura 7 a distribuição detalhada pelas pontuações da escala Likert 

dos fatores “informalidade do mercado”, “ação dos tribunais em matéria de natureza 

fiscal”, “custos de contexto”, “burocracia no cumprimento das obrigações fiscais” e 

“facilidade no repatriamento de lucros e dividendos”. 
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5.4.3 Perceção dos Investidores Estrangeiros nas diferentes Zonas de Localização 

sobre o Sistema Fiscal  

Os resultados apresentados no Apêndice 3 dão uma imagem do olhar dos investidores 

sobre os aspetos fiscais do sistema fiscal angolano em cada uma das zonas geográficas 

de Angola.  

Nesta análise verifica-se que das 43 empresas participantes na Zona A, 74,4% 

mostraram maior preocupação com a falta de facilidade no repatriamento de lucros e 

dividendos; 72,1% mostraram preocupação com a falta de capacidade de resposta 

assente na morosidade dos tribunais em matérias de natureza fiscal e com a existência 

do mercado informal. Nesta zona 69,8% dos inquiridos manifestaram a preocupação 

com as questões que tem a ver com a burocracia no cumprimento das obrigações fiscais 

e dos custos de contexto. Quanto à Zona B, das 25 empresas participantes, 76% 

manifestaram insatisfação a nível da existência do mercado informal; 69,8% 

manifestaram a preocupação a nível dos custos de contexto; 68% consideraram a 

morosidade dos tribunais em matérias de natureza fiscal e 64% consideraram a 

burocracia no cumprimento das obrigações fiscais.  

Para a Zona C, das 4 empresas participantes, 100% consideraram a excessiva burocracia 

no cumprimento das obrigações fiscais, a existência do mercado informal e a 

morosidade dos tribunais em matérias de natureza fiscal; 75% das empresas 

participantes consideraram a falta de facilidade no acesso as informações sobre os 

processos fiscais das empresas e 64% valorizaram os custos de contexto.    

Estes dados dão-nos a ideia de que existe entre os investidores das diferentes zonas um 

consenso em termos de perceção relativamente à influência dos aspetos fiscais no IDE 

em Angola. Os empresários coabitam na mesma diagonal de opinião, variando apenas 

em termos percentuais. 
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5.4.4 Perceção dos investidores estrangeiros de acordo com as características das 

empresas 

A tabela 11 apresenta as médias observadas relativamente às variáveis origem do 

capital, zona de localização da empresa, a sua dimensão, aumento de investimento 

previsto e a diversificação geográfica dos investidores.  

Tabela 11: Médias dos indicadores das opiniões dos investidores em ranking 

Itens 

Origem do 
Capital 

Zona de 
Localização 

Dimensão da 
Empresa 

Aumento do 
Investimento 

Presença 
Geográfica 

1 
África 

2 
Outros 

1 
Zona 

A 

2 
Zona 
BC 

1 
Pequenas 
empresas 

2 
Grandes 
empresas 

1 
Sem 

certeza 

2 
Com 

certeza 

1 
Só 

Angola 

2 
Outros 
Países 

Q1 2,75 2,56 2,58 2,71 2,63 2,63 2,54 2,80 2,63 2,62 
Q2 2,06 2,81 2,77 2,18 2,67 2,37 2,50 2,60 2,53 3,38 
Q3 3,44 3,41 3,54 3,24 3,54 3,26 3,54 3,20 3,42 3,83 
Q4 2,69 2,48 2,58 2,53 2,33 2,84 2,68 2,33 2,56 2,90 
Q5 2,53 2,11 2,38 2,06 2,35 2,16 2,32 2,14 2,26 2,48 
Q6 2,31 1,81 2,12 1,82 2,08 1,89 2,00 2,00 2,00 2,07 
Q7 2,50 1,89 2,15 2,06 2,25 1,95 2,07 2,20 2,12 2,52 
Q8 3,31 2,44 2,65 2,94 3,04 2,42 2,71 2,87 2,77 2,72 
Q9 1,63 1,67 1,77 1,47 1,75 1,53 1,61 1,73 1,65 2,03 
Q10 3,75 2,70 3,00 3,24 3,13 3,05 3,00 3,27 3,09 3,17 
Q11 1,88 1,96 1,81 2,12 1,92 1,95 1,89 2,00 1,93 2,34 
Q12 2,50 2,30 2,23 2,59 2,42 2,32 2,50 2,13 2,37 2,79 
Q13 2,81 3,22 3,31 2,71 2,88 3,32 3,32 2,60 3,07 3,76 
Q14 2,56 3,00 2,96 2,65 2,67 3,05 2,96 2,60 2,84 3,28 
Q15 2,00 2,52 2,31 2,35 2,38 2,26 2,25 2,47 2,33 2,72 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados tabulados  

As médias observadas revelam que a perceção dos investidores estrangeiros é de forma 

geral insatisfatória. Ou seja, na tabela 11 podemos observar que os aspetos fiscais 

aferidos têm pontuação intermédia e pontuação desfavorável. Estes resultados vinculam 

a necessidade de o governo angolano continuar a aprimorar a sua capacidade de 

resposta e concomitantemente ter uma abordagem reformadora em matérias de natureza 

fiscal e institucional com que os investidores se identifiquem.  

Com o objetivo de verificar se existiam diferenças entre as respostas obtidas nas 

questões (Q1-Q15) relativamente às variáveis origem do capital, zona de localização da 

empresa, a sua dimensão, aumento de investimento previsto e a presença geográfica dos 

investidores, foram efetuados testes de comparação T de Student e U-Mann-Whitney. O 
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teste T de Student pressupõe a normalidade da amostra. A normalidade da amostra 

poderia ter sido testada utilizando um teste de Kolmogorov-Smirnov. De acordo com a 

teoria estatística, quando a dimensão da amostra é superior a 50 ou mesmo 30, o 

teorema limite central garante que as médias tendem a ter distribuição normal. Desta 

forma, uma vez que possuímos 72 observações na amostra e este valor é bastante 

superior a 30, não se justificava testar a normalidade das observações pelo referido teste 

e a aplicação do teste de comparação T de Student é válido. No entanto, como o 

resultado de cada questão (Q1-Q15) está definido por uma escala de Likert com valores 

de 1 a 5, e, portanto, trata-se de uma escala ordinal, optou-se por efetuar também um 

teste não paramétrico U-Mann-Whitney tendo-se verificado não existirem diferenças nos 

resultados obtidos por este teste e pelo teste T de Student. Num teste estatístico, quando 

o valor do “p-value” é inferior a 0,05, rejeita-se a hipótese nula o que, no nosso caso, 

corresponde a considerar que existe diferença estatisticamente significativa a 95% entre 

as categorias das variáveis de caracterização das empresas para a questão em análise. Na 

tabela 12 apresenta-se os valores “p-value” resultantes da aplicação do teste T de 

student relativamente às variáveis de caracterização das empresas, evidenciando-se 

aqueles onde se verificaram diferenças estatisticamente significativas a 95% 

(assinalados com *) e estatisticamente significativas a 99% (assinalados com **). 

Tabela 12: Resultados dos testes T de Student 

Itens Zona de 
Localização 

Dimensão da 
Empresa 

Origem do 
Capital 

Aumento do 
Investimento 

Presença 
geográfica 

Q1 0,247 0,957 0,488 0,499 0,980 
Q2 0,162 0,020 * 0,675 0,326 0,001 ** 
Q3 0,369 0,317 0,322 0,941 0,098 
Q4 0,533 0,390 0,152 0,739 0,210 
Q5 0,814 0,634 0,132 0,606 0,428 
Q6 0,560 0,147 0,078 0,653 0,819 
Q7 0,373 0,105 0,060 0,184 0,127 
Q8 0,370 0,127 0,057 0,151 0,869 
Q9 0,719 0,427 0,804 0,907 0,082 
Q10 0,157 0,321 0,001 ** 0,580 0,758 
Q11 0,152 0,640 0,476 0,108 0,226 
Q12 0,074 0,986 0,323 0,658 0,149 
Q13 0,306 0,502 0,434 0,438 0,011 * 
Q14 0,756 0,878 0,722 0,721 0,090 
Q15 0,796 0,128 0,379 0,114 0,037 * 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do inquérito. 
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Como podemos observar na tabela 12, a nível das características das empresas “zona de 

localização” e “aumento de investimento” não foram apuradas diferenças estatísticas 

significativas na perceção dos investidores sobre os aspetos fiscais. Desta forma, as 

questões de partida: “a valorização das diferentes características do sistema fiscal 

angolano difere de acordo com a zona de localização” e “a valorização das diferentes 

características do sistema fiscal angolano difere de acordo a intenção de aumento do 

investimento futuro” não se verificam.  

Nos grupos constituídos com base na “dimensão da empresa”, “origem de capital” e 

“divisão geográfica” foram apuradas diferenças estatisticamente significativas o que nos 

permite verificar que as três questões de partida: “a valorização das diferentes 

características do sistema fiscal angolano difere de acordo com a dimensão da 

empresa”, “a valorização das diferentes características do sistema fiscal angolano 

difere de acordo com a origem do capital” e “a valorização das diferentes 

características do sistema fiscal angolano difere de acordo com a presença geográfica” 

são verdadeiras. 

Quando analisamos a especificidade das questões em estudo onde se verificaram 

diferenças, constata-se que na “dimensão da empresa” a diferença estatisticamente 

significativa foi identificada na questão dois (alterações do sistema fiscal). Esta 

diferença serviu para identificar o grupo com maior incidência (Grupo 2- médias e 

grandes empresas), conforme se pode ver na tabela 11. Com base nos resultados 

observados, considera-se que as alterações do sistema fiscal angolano dão a sensação de 

insegurança jurídica às médias e grandes empresas estrangeiras comparativamente às 

pequenas empresas. Ou seja, este resultado permitiu aferir que as grandes e as médias 

empresas estrangeiras são mais sensíveis a alterações do sistema fiscal. O sistema fiscal 

precisa de ser estável, consistente e previsível, de modo que os investidores consigam 

tomar suas decisões de investimento.  

De salientar que a nível da “Origem de Capital”, a diferença estatística significativa foi 

apurada na questão dez (o relacionamento entre as empresas e autoridade tributária). O 

estudo revelou que as empresas de outros continentes presentes em Angola não têm um 

fácil relacionamento com autoridade tributária comparativamente as empresas de 

origem africana. Esta diferença pode estar ligada, por um lado, a questões culturais dos 

investidores do continente africano comparativamente ao de outros continentes sobre 
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funcionamento de uma autoridade tributária e, por outro lado, pode significar 

eventualmente que em termos de tratamento não se equaciona o princípio de equilíbrio e 

não discriminação. Face ao exposto, a AGT deveria efetuar uma reflexão profunda 

focada na criação de mecanismos de proximidade, flexibilidade, facilidade e melhorar o 

relacionamento com investidores estrangeiros e contribuintes em geral.   

Quanto consideramos a “presença geográfica” dos investidores estrangeiros, as 

diferenças foram apuradas nas questões dois, treze e quinze (alterações no sistema 

fiscal, a recente reforma fiscal e satisfação das empresas com os benefícios fiscais) com 

níveis de significância <0,05 e as restantes variáveis ≥0,05. Desta forma, as variáveis 

“alterações do sistema fiscal”, “recente reforma fiscal” e “satisfação das empresas com 

os benefícios fiscais” são influenciáveis pela “presença geográfica” das empresas 

estrangeiras. As empresas estrangeiras com presença apenas em Angola apresentam 

maior nível de insatisfação comparativamente as empresas investidoras em outros 

países. Estes resultados traduzem os efeitos negativos de alterações constantes do 

sistema fiscal que dão a sensação de insegurança jurídica, da reforma fiscal que julgam 

não globalmente adequada para o investimento estrangeiro e a falta de satisfação com os 

benefícios fiscais.  

5.4.5 Aspetos Fiscais que influenciam a decisão de investimento estrangeiro  

No que se refere aos aspetos fiscais mais valorizados quando o investidor estrangeiro 

em Angola equaciona investir fora do país de origem (figura 10) verifica-se que os 

investidores a nível da fiscalidade dão mais importância (1) eficiência da entidade que 

gere o sistema fiscal; (2) simplicidade no cumprimento das obrigações fiscais e (3) 

simplicidade do sistema fiscal em si.  



   
 

47 
 

Figura 8: Fatores fiscais mais valorizados pelos investidores 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do inquérito 

Estes resultados indiciam que os investidores apreciam essencialmente uma AGT que 

responda em tempo real a todas as preocupações dos contribuintes e de um sistema 

fiscal simples de compreender, simples de aplicar e com maior facilidade no 

cumprimento das obrigações fiscais.  

A eficiência da entidade que gere o sistema fiscal foi relevada provavelmente pelo facto 

de ser central no contacto sujeito ativo versus sujeito passivo da relação tributária. Um 

sistema fiscal eficiente resulta inevitavelmente da implementação de um conjunto de 

medidas na máquina tributária, assente na simplicidade administrativa, flexibilidade 

(adaptar à realidade do mercado, de forma a contribuir indiscutivelmente para o 

desenvolvimento), transparência (é fundamental reflete-se na segurança jurídica), 

eficiência e equidade na atividade fiscal (evita a fuga fiscal e tributar de acordo com a 

capacidade contributiva do contribuinte). Quanto à simplicidade no cumprimento das 

obrigações fiscais, provavelmente foi valorizada pelos investidores estrangeiros por ser 

um veículo fundamental para que o sistema fiscal seja considerado eficiente. Neste caso, 

a simplicidade no cumprimento das obrigações acessórias permite ao contribuinte 

apurar, informar e pagar os impostos devidos no menor tempo possível. A simplicidade 

do sistema fiscal como um todo foi considerada pelo facto de ter influência a nível da 

transparência de procedimentos, menor dificuldade de interpretação, maior facilidade de 

cumprimento das obrigações acessórias, maior colaboração do contribuinte e menor 

custo de cobrança.  
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6 CONCLUSÕES 

A necessidade de atração de investimento direto estrangeiro (IDE) por meio de 

incentivos fiscais, financeiros e legislativos tem sido o mote do governo angolano nos 

últimos anos. Este facto conduziu a reforma fiscal em 2014, aprovação da nova Lei do 

investimento privado, da Lei da concorrência e repatriamento de capitais. A introdução 

do IVA previsto para 2019 no sistema fiscal angolano, pretende reforçar, em certa 

medida, esta visão de interesse nacional. 

Centrada na importância da fiscalidade para a captação de IDE, as duas questões 

basilares da presente investigação eram (i) aferir a perceção dos investidores 

estrangeiros sobre a fiscalidade em Angola e a influência que pode ter sobre a captação 

de investimento estrangeiro e (ii) identificar quais os aspetos fiscais que os investidores 

estrangeiros presentes em Angola mais valorizam quando analisam a possibilidade de 

investir fora do país de origem. 

Entre os vários aspetos fiscais elencados, a elevada burocracia no cumprimento das 

obrigações fiscais, a preocupação com a concorrência do mercado informal, os custos de 

contexto, morosidade dos tribunais em matéria de natureza fiscal e a dificuldade no 

repatriamento de lucros e dividendos são os aspetos maís críticos na avaliação dos 

investidores estrangeiros e que podem condicionar as decisões de investimento no país. 

Quanto à carga fiscal os resultados da presente pesquisa permitem concluir que é um 

fator não considerado decisivo pela maioria dos investidores. Pode-se dizer que a sua 

influência não é acentuada, emergindo outros aspetos mais preocupantes aos olhos dos 

investidores estrangeiros no país. 

Assim, apesar dos ajustamentos recentes no quadro legal ocorridas em Angola com o 

intuito de o tornar harmonizável com as exigências do quadro económico e a 

cosmopolização, parece que estas mudanças implementadas não ganharam a simpatia 

dos empresários estrangeiros.  

Outra conclusão revelada pelo estudo é que os investidores estrangeiros em Angola 

quando tomam decisão de investimento fora do país valorizam em especial a 

simplicidade do sistema fiscal, a simplicidade no cumprimento das obrigações fiscais e 

eficiência da entidade que gere o sistema fiscal. Estes resultados sugerem que se o 

governo angolano quiser captar investimento estrangeiro deve melhorar a eficiência da 
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entidade que gere o sistema fiscal e dar atenção ao relacionamento da AGT com as 

empresas a operar no país. A aposta na simplicidade do sistema fiscal é outra vertente 

importante para a captação de IDE.  

Limitações e sugestões de estudos futuros 

Nenhum trabalho é realizado sem limitações e o presente estudo não foge à regra. 

Estamos cientes da possibilidade de os resultados obtidos poderem estar influenciados 

por diversos fatores. Por exemplo deficiente representatividade de alguns setores de 

atividade, dimensão da amostra, existência de questionários preenchidos por 

funcionários de níveis intermédios da hierarquia organizacional em vez de responsáveis 

principais ou investidores. Outra limitação que poderá enviesar os resultados obtidos 

está associada aos elevados custos de deslocação, hospedagem e o tempo disponível, 

que não permitiram estar presente em todas as províncias que comportam as quatro 

zonas de desenvolvimento de Angola. 

Aprofundar o presente estudo poderá requerer a formulação de nova estratégia, 

procedimentos e métodos de investigação. Para complementar os resultados da pesquisa 

poder-se-á efetuar estudo qualitativo com participação em entrevista dos gestores de 

topo e acionistas/sócios. Futuros estudos sobre a atração de IDE para Angola poderão 

avaliar empiricamente a importância da fiscalidade em conjunto com outros fatores 

(infraestruturas, legislação laboral, comunicações, estabilidade política) ou como as 

empresas domésticas podem beneficiar indiretamente da presença do investimento 

estrangeiro. 
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APÊNDICES 

Apêndices 1: Questionário  

 

                                                       

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I - CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA: 

1.SETOR DE ATIVIDADE 

A. Alimentação e Agroindústria  
B. Recursos Florestais  
C. Têxteis, Vestuário e Calçado  
D. Hotelaria, Turismo e Lazer  
E. Construção e Obras. Públicas  
F. Telecomunicações e Tecnologia de Informação  
G. Energia e Águas  
H. Educação, Formação e Investigação  
I. Saúde  
J. Consultores  
K. Outros sectores   
 

2. MODALIDADE DE INSTALAÇÃO DA EMPRESA 

A. Escritório de representação  
B. Sucursal  
C. Sociedade de direito angolano (sociedade por quotas, anonima, unipessoal, 

comandita) 
 

 
D. Participação numa sociedade de direito angolano   
E. Contrato de consórcio ou de associação em participação com uma sociedade 

angolana  
 

 

3. LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA 

Zona A  Zona B  Zona C  

 

Inquérito: A Captação de Investimento Direto Estrangeiro em Angola: Aspetos Fiscais 

Este inquérito realiza-se no âmbito da minha dissertação de Mestrado em Contabilidade e 

Finanças na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja intitulada “a 

captação de investimento direto estrangeiro em angola: aspetos fiscais”. 

Através do presente estudo pretende-se aferir a perceção dos investidores estrangeiros sobre a 

fiscalidade em Angola e o impacto que pode ter sobre a captação de investimento externo. Assim, 

a vossa colaboração é muito importante para o sucesso da presente investigação. 

 Este breve questionário demorará uns breves minutos a preencher e é totalmente confidencial e só 

vai ser utilizado para fins estatístico não sendo divulgado em informação individual.  

 



   
 

 
 

4.  NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS: 

Inferior a 50  Entre 50-150  Superior a 150  

 

5. ORIGEM DO CAPITAL 

 

6. ANO DO INÍCIO DO INVESTIMENTO EM ANGOLA  

Anterior a 1992   Entre 1992-2000  Posterior a 2000  

 

7. ALÉM DE ANGOLA, ESTÁ PRESENTE EM MAIS ALGUM MERCADO 

EXTERNO?  

Sim   Não   

 

7.1. SE RESPONDEU SIM, INDIQUE EM QUANTOS MERCADOS A EMPRESA 

ESTÁ ATUALMENTE PRESENTE: 

Inferior a 5          Superior a 5  

 
 

8. ESTÁ PREVISTO AUMENTAR O INVESTIMENTO EM ANGOLA NOS 

PRÓXIMOS 3 ANOS? 

Não   Provavelmente   Sim   

 

 

PARTE II: FISCALIDADE E LIP 

Leia as afirmações apresentadas abaixo. Para cada uma das frases exprima a sua opinião 

colocando um (X) em apenas uma das colunas: 

 1. O Sistema fiscal angolano apresenta elevada complexidade. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Nem concordo 
nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
Totalmente 

     
 

2. Em Angola as alterações no sistema fiscal são:  

Nada Pouco Nem adequadas nem Adequadas Muito 

África  América              Europa              Ásia                  Austrália  



   
 

 
 

Adequadas Adequadas inadequadas adequadas 
     
3. Em Angola o nível de impostos é:  

Nada 
Satisfeito 

Pouco 
Satisfeito 

Nem satisfeito 
nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 
Satisfeito 

     
 

4. Os acordos de dupla tributação são reduzidos ou inexistentes. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Nem concordo 
nem discordo  

Discordo 
parcialmente 

Discordo  
Totalmente  

     
5. A burocracia no cumprimento das obrigações fiscais é: 

Muito 
Excessiva 

 
Excessiva 

Nem excessiva 
nem reduzida 

Pouco 
Excessiva 

Nada 
Excessiva 

     
 

6. O mercado informal contribui de certa forma na atração do investimento estrangeiro. 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Nem concordo 
nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
Totalmente 

     
 

7. Os custos de contextos que as obrigações fiscais acarretam são:  

Muito 
Excessivos  

  
Excessivos 

Nem excessivos  
Nem reduzidos 

Pouco 
Excessivos 

Nada 
Excessivos 

     
 

8. O acesso as informações sobre os processos fiscais das empresas estrangeira é:  

Muito 
Difícil 

 
Difícil 

Nem difícil  
Nem fácil 

Pouco 
Difícil 

Nada 
Difícil 

     
 

9. Em Angola a ação dos tribunais em matérias de natureza fiscal é:  

Nada rápida Pouco rápida Nem rápida nem 
lenta 

Rápida Muito 
Rápida 

     
 

10. O relacionamento entre as empresas estrangeiras e autoridade tributária é: 

Muito 
difícil 

 
difícil 

Nem fácil 
Nem difícil 

Pouco 
Difícil 

Nada 
Difícil 

     
 

11. O repatriamento de lucros e dividendos é:  

Nada  Pouco  Nem difícil  Fácil Muito  



   
 

 
 

Fácil Fácil nem fácil Fácil 
     
12. Os custos do repatriamento de lucros e dividendos são: 

Muito 
excessivos 

 
excessivos 

Nem excessivos 
Nem reduzidos 

Pouco 
Excessivos 

Nada 
Excessivos 

     
 

13. A recente reforma fiscal é: 

Nada 
Relevante  

Pouco 
Relevante 

Nem relevante 
Nem irrelevante 

Relevante Muito  
Relevante 

     
 

14. A lei do investimento privado é:  

Totalmente. 
inadequada 

Parcialmente 
Inadequada 

Nem adequada 
nem inadequada 

Adequada Totalmente 
adequada  

     
 

15. Em que medida está satisfeito com os benefícios do sistema fiscal 

Nada satisfeito Pouco 
Satisfeito 

Nem satisfeito 
nem insatisfeito 

Satisfeito Muito 
Satisfeito 

     
 

 

 
PARTE III  

 
1. Assinale com (X), apenas um dos aspetos fiscais que mais valoriza quando pretende investir 

fora do país de origem? 
 

A. Equidade do sistema fiscal    
B. Eficiência da entidade que gere o sistema fiscal   
C. Simplicidade no cumprimento das obrigações fiscais   
D. Simplicidade do sistema fiscal   
E. Redução das prestações acessórias  

  

 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Apêndice 2: Aspetos fiscais do sistema fiscal Angolano  

Características/Aspetos fiscais  Frequência absoluta  Frequência relativa 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Complexidade-fiscal  12 26 16 13 5 16,7% 36,1% 22,2% 18,1% 6,9% 
Alterações fiscais  5 29 10 26 2 6,9% 40,3% 13,9% 36,1% 2,8% 
Nível-fiscalidade 3 8 17 32 12 4,2% 11,1% 23,6% 44,4% 16,7% 
Acordos de tributação 10 21 27 9 5 13,9% 29,2% 37,5% 12,5% 6,9% 
Burocracia Fiscal 14 36 8 11 3 19,4% 50,0% 11,1% 15,3% 4,2% 
Informalidade 31 23 7 7 4 43,1% 31,9% 9,7% 9,7% 5,6% 
Custos-contexto 18 31 10 11 2 25,0% 43,1% 13,9% 15,3% 2,8% 
Acesso-informação 6 29 19 13 5 8,3% 40,3% 26,4% 18,1% 6,9% 
Morosidade-tribunais 36 16 18 2 0 50,0% 22,2% 25,0% 2,8% 0,0% 
Relacionamento AGT 2 21 25 14 10 2,8% 29,2% 34,7% 19,4% 13,9% 
Facilidade-repatriamento 36 11 15 2 8 50,0% 15,3% 20,8% 2,8% 11,1% 
Custos-repatriamento 16 19 25 6 6 22,2% 26,4% 34,7% 8,3% 8,3% 
Reforma-fiscal 5 14 13 31 9 6,9% 19,4% 18,1% 43,1% 12,5% 
Lei-investimento 6 19 17 28 2 8,3% 26,4% 23,6% 38,9% 2,8% 
Benefícios-fiscais 6 32 27 7 0 8,3% 44,4% 37,5% 9,7% 0,0% 



   
 

 
 

Apêndice 3: Zona de Localização  

 

  Zona A Zona B Zona C 
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Complexidade-fiscal  16,3% 41,9% 23,3% 14,0% 4,7% 12,0% 32,0% 20,0% 24,0% 12,0% 50,0% 0,0% 25,0% 25,0% 0,0% 
Alterações fiscais  4,7% 34,9% 16,3% 41,9% 2,3% 12,0% 48,0% 12,0% 24,0% 4,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 
Nível de fiscalidade 2,3% 14,0% 16,3% 48,8% 18,6% 8,0% 0,0% 36,0% 44,0% 12,0% 0,0% 50,0% 25,0% 0,0% 25,0% 
Acordos de tributação 11,6% 39,5% 30,2% 11,6% 7,0% 16,0% 12,0% 52,0% 16,0% 4,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 25,0% 
Burocracia fiscal 16,3% 53,5% 11,6% 18,6% 0,0% 20,0% 44,0% 12,0% 12,0% 12,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Informalidade 44,2% 27,9% 11,6% 7,0% 9,3% 36,0% 40,0% 8,0% 16,0% 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Custos de contexto 32,6% 37,2% 14,0% 11,6% 4,7% 12,0% 52,0% 16,0% 20,0% 0,0% 25,0% 50,0% 0,0% 25,0% 0,0% 
Acesso a informação 7,0% 44,2% 27,9% 18,6% 2,3% 8,0% 32,0% 28,0% 20,0% 12,0% 25,0% 50,0% 0,0% 0,0% 25,0% 
Morosidade de tribunais 48,8% 23,3% 23,3% 4,7% 0,0% 48,0% 20,0% 32,0% 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Relacionamento AGT 4,7% 32,6% 32,6% 20,9% 9,3% 0,0% 24,0% 40,0% 20,0% 16,0% 0,0% 25,0% 25,0% 0,0% 50,0% 
Facilidade-repatriamento 58,1% 16,3% 11,6% 4,7% 9,3% 40,0% 12,0% 36,0% 0,0% 12,0% 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 25,0% 
Custos de repatriamento 34,9% 20,9% 25,6% 11,6% 7,0% 0,0% 36,0% 48,0% 4,0% 12,0% 25,0% 25,0% 50,0% 0,0% 0,0% 
Reforma fiscal 4,7% 16,3% 18,6% 48,8% 11,6% 12,0% 20,0% 20,0% 36,0% 12,0% 0,0% 50,0% 0,0% 25,0% 25,0% 
Lei de investimento 7,0% 25,6% 25,6% 39,5% 2,3% 12,0% 24,0% 20,0% 44,0% 0,0% 0,0% 50,0% 25,0% 0,0% 25,0% 
Benefícios fiscais 7,0% 44,2% 44,2% 4,7% 0,0% 12,0% 48,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 
 

 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

Apêndice 4: Ranking das médias  

Tabela 13: Ranking das médias (Q1 a Q15) 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 

Valores médios 2,625 2,875 3,583 2,694 2,352 2,028 2,278 2,750 1,806 3,125 2,097 2,542 3,347 3,014 2,486 



   
 

 
 

 


