
 

 

 

 

  

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Mestrado em Contabilidade e Finanças 

 

 

 

 

O RELACIONAMENTO ENTRE AS CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO 

E A FISCALIDADE COM O EMPREENDEDORISMO E O IDE EM 

ANGOLA (2010-2018) 

 

 

 

 

Yonel Cayombo Dala Nguvulo 

 

 

Dissertação de Mestrado em Contabilidade e Finanças  

 

 

 

 

Beja, 2021  



 

 

 

 

  

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Mestrado em Contabilidade e Finanças 

 

 

 

 

 

 

O RELACIONAMENTO ENTRE AS CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO 

E A FISCALIDADE COM O EMPREENDEDORISMO E O IDE EM 

ANGOLA (2010-2018) 

 

 

 

 

Yonel Cayombo Dala Nguvulo 

 

Dissertação de Mestrado em Contabilidade e Finanças  

Orientador: Professor Doutor José Jacinto Descalço Bilau 

 

 

Beja, 2021  



 

 III 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais e aos meus irmãos. 



 

 IV 

AGRADECIMENTOS 

 

Esta dissertação representa o culminar de uma etapa muito importante da minha vida 

académica e pessoal. Certamente estes parágrafos não vão refletir todas as pessoas que 

fizeram parte desta jornada, mas que ainda assim lhes sou muito grato.  

 

Agradeço a todos os professores que fizeram parte do meu percurso académico. Um 

especial agradecimento ao meu orientador, Professor Doutor José Jacinto Descalço Bilau, 

por todo o suporte, pela paciência que sempre teve, por me orientar da melhor maneira e 

por se mostrar disponível sempre que precisei.  

 

Os meus agradecimentos vão também, em especial, aos meus amigos que comigo sempre 

estiveram neste percurso. 

 

A todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para o alcance deste objetivo, 

deixo aqui os meus expressivos agradecimentos.   



 

 V 

RESUMO 

 

Diversos autores defendem que o empreendedorismo e o IDE são cruciais para o 

crescimento económico. Assim, as temáticas ligadas ao empreendedorismo e ao IDE têm 

sido cada vez mais debatidas em muitos países e, em Angola, não é diferente.  

Entre vários fatores, o sistema financeiro e o sistema fiscal são referidos como 

determinantes no desenvolvimento da atividade empreendedora e na captação de IDE. 

Neste sentido, a presente dissertação analisou a associação entre as condições de 

financiamento e a fiscalidade com o nível da atividade empreendedora e o IDE em Angola, 

no período compreendido entre 2010 e 2018.  

O estudo utiliza dados dos relatórios do Global Entrepreneurship Monitor sobre Angola e 

bases de dados do Banco Mundial, do Trading Economics e da United Nations Conference 

on Trade and Development. 

Os resultados obtidos permitem concluir que em Angola, no período em análise, a melhoria 

das condições de financiamento não se encontra associada positivamente com a taxa de 

atividade empreendedora. Ao invés, constatou-se uma associação entre a fiscalidade e o 

nível de atividade empreendedora e em especial com a taxa de empreendedorismo de 

oportunidade. 

Relativamente ao IDE concluiu-se que a melhoria das condições de financiamento e a 

redução da burocracia fiscal está associada positivamente com o IDE em Angola. 

 

 

Palavras-Chave: Condições de Financiamento; Fiscalidade; Empreendedorismo; 

Investimento Direto Estrangeiro; Angola.   
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ABSTRACT 

 

Several authors argue that entrepreneurship and FDI are crucial for economic growth. Thus, 

the themes linked to entrepreneurship and FDI have been increasingly debated in many 

countries and, in Angola, it is no different. 

Among several factors, the financial system and the tax system are referred to as 

determinants in the development of entrepreneurial activity and in attracting FDI. In this 

sense, this dissertation analyzed the association between financing environment and 

taxation with the level of entrepreneurial activity and FDI in Angola, in the period between 

2010 and 2018. 

The study uses data from Global Entrepreneurship Monitor reports about Angola and 

databases from the World Bank, Trading Economics and the United Nations Conference on 

Trade and Development. 

The results obtained allow us to conclude that in Angola, in the period under analysis, the 

improvement of financing environment is not positively associated with the 

entrepreneurial activity rate. Instead, there was an association between taxation and the 

level of entrepreneurial activity and more with the rate of opportunity entrepreneurship. 

Regarding FDI, it was concluded that the improvement of financing environment and the 

reduction of tax bureaucracy is positively associated with FDI in Angola. 

 

 

Key words: Financing Environment; Taxation; Entrepreneurship; Foreign Direct 

Investment; Angola.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em todo mundo, os países têm procurado fomentar o empreendedorismo e o Investimento 

Direto Estrangeiro (doravante designado por IDE). Esta preocupação deve-se sobretudo à 

relação entre estas temáticas e o crescimento e desenvolvimento económico.  

A economia angolana foi e continua a ser muito dependente do setor petrolífero e tem sido 

refém da volatilidade da cotação do petróleo. A este facto, alia-se ainda a forte 

dependência ao exterior. Assim, em Angola têm também sido levadas a cabo um conjunto 

de medidas visando a diversificação da economia, que passa pelo fomento do 

empreendedorismo e atração de IDE.  

 

A revisão da literatura efetuada identificou diversos estudos sobre a relação das condições 

de financiamento e a fiscalidade com o fomento do empreendedorismo e a atratividade de 

um país para o IDE. No entanto, pouco se sabe sobre este relacionamento em África, quase 

nada sobre a África subsariana e menos ainda sobre Angola.  

 

A existência desta lacuna demonstra a importância do presente estudo como contributo 

não só para a literatura, mas também para auxiliar os decisores políticos na tomada de 

decisão ao nível das políticas a adotar para a o fomento do empreendedorismo e para a 

captação de IDE. Os resultados obtidos poderão ser úteis para os responsáveis políticos em 

Angola que estão atualmente empenhados em fomentar o empreendedorismo e o 

investimento estrangeiro para estimular o crescimento, emprego e inovação. 

 

Esta dissertação tem como objetivo geral analisar a relação entre as condições de 

financiamento e a fiscalidade e o nível da atividade empreendedora e o volume de IDE 

captado em Angola, no período compreendido entre 2010-2018. 

 

Para alcançar o objetivo geral foram definidos seis objetivos específicos: 

 

1) Analisar a relação entre as condições de financiamento e a taxa de 

empreendedorismo em Angola; 
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2) Aferir se a relação das condições de financiamento com a taxa de 

empreendedorismo se altera de acordo com tipo de empreendedorismo; 

3) Analisar a relação entre as condições de financiamento e o IDE em Angola; 

4) Analisar a relação entre a fiscalidade e a taxa de empreendedorismo em Angola; 

5) Aferir se a relação entre a fiscalidade com a taxa de empreendedorismo se altera 

de acordo com tipo de empreendedorismo; 

6) Analisar a relação entre a fiscalidade e o IDE em Angola. 

 

A presente dissertação encontra-se organizada em seis pontos. Na introdução, é referida a 

relevância do estudo e os objetivos gerais e específicos a alcançar, bem como a estrutura 

do estudo.  

Seguidamente, no ponto dois, é apresentado um breve enquadramento sobre a 

importância do empreendedorismo e do IDE para o crescimento económico no continente 

africano.  

No ponto três efetua-se uma revisão da literatura sobre a temática da relação entre as 

condições de financiamento e a fiscalidade com o empreendedorismo e o IDE derivando-

se as hipóteses assumidas no estudo.  

No ponto quatro referem-se as fontes de dados que serviram de base para o estudo, as 

variáveis utilizadas e a metodologia de investigação e procedimentos para tratamento dos 

dados. No ponto cinco, são apresentados os resultados das análises gráfica e do tratamento 

estatístico efetuado para verificação das hipóteses assumidas. 

Por fim, no ponto seis, é efetuada a discussão dos resultados e apresentadas as conclusões, 

onde se referem os contributos, limitações e sugestões de investigação para estudos 

futuros.  
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2. A IMPORTÂNCIA DO EMPREENDEDORISMO E IDE PARA O CRESCIMENTO 

ECONÓMICO NO CONTINENTE AFRICANO 

 

2.1. Empreendedorismo e crescimento económico  

 

O termo empreendedorismo vem do verbo francês “entreprendre” e da palavra alemã 

“unternehmen”, ambos significando “empreender”(Veeraraghavan, 2009). Segundo 

Eisenmann (2013), o empreendedorismo é a busca de oportunidades além dos recursos 

controlados, através da criação de um produto novo ou por incorporação de um novo 

modelo de negócio a um produto já existente. É orientado para a ação, envolvendo 

criatividade e inovação (Sikalieh et al., 2012).  

 

A atividade empreendedora pode ser baseada em oportunidade, orientada para o mercado 

e impulsionada pela inovação, ou em necessidade, como forma de obter rendimentos ou 

ainda através do autoemprego (Diandra & Azmy, 2020). O empreendedorismo por 

oportunidade refere-se à perceção de que há oportunidades de negócio que podem ser 

exploradas no mercado. Já o empreendedorismo por necessidade é motivado, por 

exemplo, pela necessidade de fazer face a uma situação de desemprego. Este último, é 

sobretudo característico de países menos desenvolvidos (Cervelló-Royo et al., 2019). A 

importância relativa da motivação impulsionada por oportunidade aumenta com o nível de 

desenvolvimento económico e é mais alta em economias que impulsionam a inovação 

(Stephan et al., 2015). 

 

O empreendedorismo é influenciado por um conjunto de condições estruturais, tais como 

apoio financeiro, políticas governamentais, programas governamentais, educação e 

formação, transferência de investigação e desenvolvimento, infraestrutura comercial e de 

serviços, abertura do mercado, acesso a infraestruturas físicas e normas sociais e culturais 

(GEM, 2019). 

 

Atualmente existe amplo consenso na literatura de que o empreendedorismo é 

indispensável para o crescimento económico.  Alguns autores consideram mesmo que o 
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empreendedorismo é o principal motor do crescimento económico (Anokhin et al., 2008; 

Acs et al., 2008) e que quantos mais empresários houver numa determinada economia, 

mais rápido ela vai crescer (Naudé, 2010).  

 

O empreendedorismo pode afetar o crescimento económico de várias formas. Entre elas 

estão o aportar novos conhecimentos, aumento da concorrência e aumento da diversidade 

em termos de oferta de produtos e serviços (Audretsch & Keilbach, 2004). Outras formas 

incluem a criação de empregos, a introdução de novas inovações e o aumento de 

produtividade (Ács, 2006; Van Praag & Versloot, 2007). Alguns autores também sugerem 

que os empreendedores têm um papel a desempenhar na melhoria do conhecimento 

sobre a viabilidade de novas inovações, bem como auxiliam na identificação das 

preferências do consumidor, trazendo novas variedades de produtos e serviços existentes 

para o mercado (Van Stel et al., 2005; Wong et al., 2005). Fritsch (2008) identifica vários 

outros mecanismos por meio dos quais o empreendedorismo pode afetar positivamente o 

crescimento económico. Os empreendedores podem (i) forçar a eficiência sobre as 

empresas existentes através da contestação das posições de mercado existentes, (ii) 

acelerar o ritmo de destruição criativa, por meio da qual novas empresas impulsionam a 

mudança industrial substituindo as empresas existentes, (iii) estimular a taxa de inovação 

nas indústrias, resultando na abertura de novos mercados e (iv) fornecer uma maior 

variedade de novos produtos, serviços e processos do que estaria disponível nas empresas 

existentes. 

 

O impacto do empreendedorismo no crescimento de uma economia varia de acordo com 

seu estágio de desenvolvimento económico (Bosma et al., 2009; Ferreira, Fayolle et al., 

2017; Gries & Naudé, 2010; Sternberg & Wennekers, 2005; Wennekers et al., 2005). A 

investigação existente indica que o efeito do empreendedorismo sobre o crescimento 

económico pode ser diferente em países em desenvolvimento e em países desenvolvidos 

(Sternberg & Wennekers, 2005; Valliere & Peterson, 2009).  
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O empreendedorismo é visto como alavanca para o crescimento económico. Ainda assim, 

muitas são as questões que se colocam sobre o seu valor nos processos de crescimento 

económico nas economias dos países em vias de desenvolvimento, alimentadas sobretudo 

pelo tipo de empreendedorismo caraterístico nesses países, onde a literatura existente 

destaca o aumento da incidência de empreendedorismo de necessidade (Doran, McCarthy, 

& O’Connor, 2018) e que não geram valor nem inovação. Este aspeto é crítico nestes países 

pois, como defendido por Valliere & Peterson (2009), parte significativa das taxas de 

crescimento económico em muitos países é atribuída à empresas de alta expectativa - 

empresas de alto crescimento e inovadoras, e que o crescimento económico está 

positivamente associado ao empreendedorismo baseado na oportunidade e não na 

necessidade.  

 

A literatura existente não é unânime sobre o papel do empreendedorismo como fator 

impulsionador do crescimento económico nos países africanos. Alguns estudos realizados 

concluem que o empreendedorismo tem importante impacto positivo no crescimento 

económico em muitos países africanos. Para Adusei (2016), o empreendedorismo nas 

economias em desenvolvimento, incluindo África, mesmo que replicativo, é fundamental 

para o crescimento económico. Outros autores defendem que o empreendedorismo tem 

impacto efetivo  duvidoso nos países em vias de desenvolvimento por ser essencialmente 

empreendedorismo impulsionado pela necessidade (Valliere & Peterson, 2009; Doran, 

McCarthy, & O’Connor, 2018). Este tipo de empreendedorismo é dominado por indivíduos 

que são forçados a abrir seu próprio negócio por falta de garantias de emprego e 

normalmente não é significativamente produtivo.  

 

O estrato empresarial em África é sobretudo constituído por micro, pequenas e médias 

empresas. Estas empresas enfrentam vários desafios, desde a inexistência de 

infraestruturas básicas, dificuldades no acesso às fontes de financiamento ao fraco 

incentivo e inexistência de políticas governamentais que funcionem como alavanca para o 

empreendedorismo (Gries & Naudé, 2009). Estes desafios são entrave para que a atividade 

empreendedora funcione como impulsionador do crescimento económico em África.  

As economias em África devem dispor das novas tecnologias como ferramenta de pesquisa 

e desenvolvimento. Evidências mostram que o alinhamento da atividade empreendedora 
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às novas tecnologias, geram inovação e valor, e estes sim impactam de forma positiva o 

crescimento económico nos países africanos (David & Grobler, 2020).  

 

As economias africanas têm a necessidade de fomentar o empreendedorismo que 

promova o seu crescimento económico. O foco das políticas para promoção de um 

empreendedorismo que fomente o crescimento económico, deve passar do aumento da 

quantidade de empresários para o foco nas atitudes e na qualidade, aspirações de 

crescimento e a criação de valor (Doran et al. 2018). 

 

2.2. IDE e crescimento económico  

 

O IDE pressupõe a aquisição de ativos no território de destino e pode ser baseado no 

controlo ou não das operações no país onde é efetuado o investimento. As condições ao 

nível do mercado (dimensão do mercado, vantagens baseadas em recursos) de bens e 

serviços (diferenciação dos produtos) são fatores catalisadores do IDE (Moisés, 2018). 

Segundo Lasbrey et al. (2018), o capital humano, tamanho do mercado, desenvolvimento 

financeiro, liberdade económica e estabilidade política são alguns dos fatores que 

influenciam a localização e o impacto do IDE no país anfitrião.  

Os mecanismos de afetação positiva do IDE ao crescimento económico podem ser 

classificados em cinco grupos  (Batten & Vo, 2009; Kunietama, 2014):  

 

1) Transferência de novas tecnologias e know-how;  

2) Incremento do capital humano e potencial ao nível dos recursos humanos; 

3) Integração do país recetor na economia global;  

4) Incremento da concorrência no país recetor;  

5) Desenvolvimento e reestruturação empresarial.  

 

A relação entre IDE e crescimento económico tem sido frequentemente objeto de estudo 

na literatura económica. Os resultados dos estudos existentes não são, no entanto, 

conclusivos quanto a essa relação. Alguns estudos concluíram que o IDE pode estimular a 

mudança tecnológica por meio da adoção de tecnologias e know-how e spillovers 

tecnológicos com a introdução de novos processos e produtos, impulsionando, assim, a 
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economia do país destino do investimento (Olofsdotter, 1998; E. Borensztein et al., 2001; 

Li & Liu, 2005). O IDE pode funcionar também como fonte de financiamento para muitos 

países, visto que gera influxos para o país recetor (Wan, 2009). 

Outros estudos também chegaram á conclusão que o IDE tem efeito positivo no 

crescimento económico  (Doytch & Uctum, 2011; Iamsiraroj & Ulubaşoğlu; 2015; Makiela 

& Ouattara, 2018). Este tipo de investimento é um dos principais fatores de crescimento 

económico em muitos países (Hermes & Lensink, 2003), através do crescimento da 

produtividade total dos fatores (Asheghian, 2004). Por seu turno, Makiela & Ouattara 

(2018) concluíram que o IDE afeta o crescimento via consumos, mas não pela via do 

crescimento da produtividade total dos fatores. Para Batten & Vo (2009), o IDE ajuda a 

promover o crescimento económico, realçando que os fluxos de IDE são alavancados 

dentro da economia por variáveis sociais importantes, como a importância do nível de 

educação e a qualidade do ambiente institucional e financeiro. O IDE tem impacto positivo 

mais forte no crescimento económico em países com um nível mais alto de realização 

educacional, abertura ao comércio internacional e desenvolvimento do mercado de ações 

e uma taxa mais baixa de crescimento populacional e menor nível de risco (E. Borensztein 

et al., 2001; Batten & Vo, 2009). O IDE permite benefícios económicos positivos  alcançados 

por meio de níveis mais altos de crescimento (Choe, 2003; Escobari & Vacaflores, 2015).  

 

Existem, por outro lado, autores que defendem que o IDE pode causar efeito de crowding 

out sobre o investimento doméstico, vulnerabilidade externa e dependência, concorrência 

destrutiva de filiais estrangeiras com empresas nacionais e “efeito de roubo de mercado”, 

como resultado da fraca capacidade de absorção do mercado (Wan, 2009), na medida que 

o efeito positivo do IDE depende da capacidade de absorção das economias anfitriãs (E. 

Borensztein et al., 2001; Durham, 2004; Lasbrey et al. 2018). Segundo Azman-Saini, 

Baharumshah & Law, 2010), o IDE por sí só não tem efeito direto (positivo) sobre o 

crescimento económico,  dependendo do nível de liberdade económica dos países 

anfitriões. 

 

Tem sido amplamente argumentado que as políticas dos governos devem ser direcionadas 

para a eliminação de barreiras à circulação de  capital e outras restrições regulatórias que 

podem impedir o IDE e garantir que os benefícios para o crescimento económico sejam 
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maximizados (Batten & Vo, 2009). Durante os últimos anos, o papel do IDE tornou-se cada 

vez mais importante para os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos (Wan, 

2009).  Embora se espere que o IDE impulsione o crescimento económico destes países, 

estudos demostram que a extensão em que o IDE aumenta o crescimento económico 

depende de características especificas do país anfitrião(E. Borensztein et al, 2001).  

 

Em África, os resultados de estudos realizados não são conclusivos. Por um lado, há autores 

que defendem o efeito positivo inequívoco do IDE no crescimento económico nos países 

africanos. Por outro lado, outros autores afirmam que este efeito positivo depende de um 

conjunto de características e condições do país recetor do investimento.  

 

O IDE fornece recursos financeiros e tecnológicos adicionais para os países africanos 

melhorarem suas perspetivas de crescimento. Vários estudos apontam para uma relação 

positiva entre o IDE e crescimento económico em África(Sukar, A. et al., 2011; Gui-Diby, 

2014; Saidi et al., 2020; Acquah & Ibrahim, 2020). Lasbrey et al., (2018) afirma que o IDE 

tem um efeito significativamente positivo. Ndambendia & Njoupouognigni (2010), no seu 

estudo sobre a relação entre o IDE e crescimento económico nos países da África 

Subsariana, conclui que o IDE tem efeito positivo no crescimento económico, mas que, 

condições como política fiscal, governança e infraestrutura financeira sólida são 

necessárias para canalizar de maneira eficaz os efeitos positivos do IDE no processo de 

crescimento da região.  

Os resultados de Pitelis (2011) mostram que o IDE tem forte impacto direto sobre o 

crescimento económico dos países em desenvolvimento, bem como um impacto indireto 

por meio da interação do IDE com o capital humano. Este autor conclui também que a 

capacidade de absorção do país anfitrião é importante para permitir que o IDE tenha um 

impacto positivo e total no crescimento económico. O IDE tem efeito positivo no 

crescimento do PIB nos países africanos (Sharma & Abekah, 2008), gera influxo de capital, 

tecnologia e permite a absorção de habilidades de gestão  (Opoku et al., 2019). Adams & 

Opoku (2015), que examinaram o efeito do IDE no crescimento económico de 22 países da 

África Subsariana no período de 1980-2011, afirmam que o IDE tem efeito positivo no 

crescimento económico, mas este efeito positivo é estimulado por regulamentações 

eficazes e de qualidade.  
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Para Lasbrey et al. (2018) o efeito do IDE  sobre o crescimento económico em muitos países 

de África pode ser negativo ou mesmo nulo, de acordo com fatores como o tamanho do 

mercado, abertura económica, nível de acesso à Internet, que são determinantes para a 

localização do IDE e para criar um impacto positivo no crescimento económico geral. Em 

alguns países na África Subsariana, o IDE tem um efeito negativo inicial sobre o 

investimento doméstico e efeito positivo em períodos posteriores, até que os países 

assimilem formas e boas práticas para absorção do know how (Adams, 2009). Opoku et 

al.,(2019) no seu estudo sobre a relação do IDE e o crescimento económico em África, 

concluem que apesar de o IDE afetar o crescimento económico, este efeito é significativo 

apenas para os setores agrícola e de serviços.   

 

O IDE em África tem se concentrado essencialmente no desenvolvimentos de recursos 

primários em grande escala, particularmente no setor de mineração e energia (Sukar, A., 

Ahmed, S. and Hassan, 2011). Neste sentido, Gui-Diby (2014), argumenta que maximizar os 

benefícios do IDE exige melhorias na disponibilidade e capacitação da força de trabalho e 

no ambiente de negócios, e que no longo prazo, outro aspeto importante a ter em conta 

pelos formuladores de políticas económicas nos países africanos é diversificar a natureza 

dos fluxos de IDE.  

 

Para permitir que o IDE funcione como fator catalisador de crescimento económico, as 

políticas públicas precisam ser elaboradas em conformidade com as prioridades efetivas 

de cada país em termos de setores e indústrias abertas ao investimento direto estrangeiro 

(Sharma & Abekah, 2008). O crescimento económico deve ser sustentado pela promoção 

do IDE para o crescimento da economia doméstica (Saibu & T., 2014). 
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3. REVISÃO DE LITERATURA E HIPÓTESES 

 

3.1. A relação entre as condições de financiamento e o empreendedorismo e 

IDE  

 

3.1.1. A relação entre as condições de financiamento e o empreendedorismo 

 

O acesso ao financiamento constitui uma questão central no processo empreendedor visto 

que, regra geral, os empreendedores não dispõem de meios financeiros próprios 

suficientes, surgindo assim a necessidade do recurso a financiamento externo. O recurso a 

financiamento externo poderá assumir diferentes formas (familiares, amigos, 

crowdfunding, investidores individuais, crédito bancário, capital de risco) e é muito 

importante para o empreendedorismo nascente bem como para o crescimento dos 

projetos em fase inicial.   

 

Sistemas financeiros eficientes e eficazes, são importantes para a produtividade, 

crescimento e desenvolvimento económico. As condições de financiamento 

proporcionadas por um sistema financeiro desempenham um papel importante no 

fomento da atividade empreendedora ao funcionarem como avaliadores dos 

empreendedores em potencial escolhendo os projetos mais promissores e mobilizando 

recursos para financiar estes projetos (King & Levine, 1993). As condições de financiamento 

têm forte influência sobre o empreendedorismo na medida em que dispor de 

financiamento é essencial para começar uma nova empresa (Ferreira et al., 2010)  

 

Diversos estudos sobre empreendedorismo salientam a importância do financiamento no 

fomento da atividade empreendedora. Segundo King & Levine (1993),  os sistemas 

financeiros mais desenvolvidos aumentam a probabilidade de empreendedorismo 

inovador, do mesmo modo que, em sentido inverso, distorções no setor financeiro 

reduzem a taxa de novos projetos baseados na inovação. O empreendedorismo digital 

depende muito de financiamento externo, sobretudo dos business angels e dos fundos de 

capital de risco, para promover o seu crescimento (Cavallo et al., 2019). Nos Estados Unidos 
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da América e na UE, por exemplo, o desenvolvimento do mercado de capitais e do capital 

de risco é considerado essencial para estimular o surgimento de negócios inovadores e de 

alta tecnologia (Romanì et al., 2009).   

No final da década 90 nos EUA, devido a rápida inovação tecnológica e a 

desregulamentação do mercado, houve necessidade de consolidação do setor financeiro, 

através da regulamentação do mercado financeiro, de modo a reduzir os efeitos negativos 

provocados pelas restrições. A taxa de empreendedorismo nascente aumentou após a 

eliminação das restrições financeiras ao acesso a financiamento (Black & Strahan, 2002). 

 

As pequenas e médias empresas representam grande parte do tecido empresarial em 

muitos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Beck & Demirguc-Kunt (2006), 

sublinham que a ausência de mercados financeiros bem desenvolvidos e sistemas legais 

adequados, restringem o acesso à financiamento para este tipo de empresas. Assim, torna-

se necessário a criação de políticas que visem mitigar as restrições no seu acesso ao 

financiamento. Estas restrições são também um entrave para o empreendedorismo e para 

o crescimento de muitas empresas.  

 

De acordo com Romanì et al. (2009) a existência de lacunas, relativamente a  algumas 

fontes de financiamento, pode influenciar negativamente a atividade empreendedora, 

pois, as restrições de financiamento  são determinantes cruciais de prevalência e de 

sucesso do empreendedorismo (Balmaceda, 2018). Países com maior oferta de fontes de 

financiamento têm taxas de empreendedorismo mais altas (Kyyareh, 2020).  

 

Nofsinger & Wang (2011), no estudo sobre os determinantes no financiamento inicial das 

start-ups em 27 países, identificaram a assimetria de informação e problemas de risco 

moral inerentes ao financiamento inicial de uma start-up de acordo com o tipo de 

investidor e produtos (novos produtos, por exemplo, aumentam as incertezas). Muitos 

problemas ao financiamento das PMEs em fase inicial estão associados a assimetrias de 

informação entre empreendedores e investidores (Song et al., 2020).  

 

Zhang & Zheng (2020), concluíram que as restrições ao financiamento têm influência 

negativa sobre o empreendedorismo inovador na China. Neste contexto as empresas 
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confrontam-se com acesso limitado a financiamentos de longo prazo, pelo que o 

financiamento bancário de curto prazo desempenha um papel positivo. Zubair et al., (2020) 

constataram que os investimentos realizados por empresas privadas são sobretudo 

determinados pela disponibilidade de financiamento bancário. Daí a necessidade de 

mitigar restrições ao acesso a este tipo de financiamento.  Na Índia, um estudo realizado 

sobre os padrões de financiamento da fase inicial das PME revelou dependência destas 

empresas em relação a dívidas de curto prazo e que as fontes de financiamento mais 

frequentemente utilizadas foram o crédito comercial e empréstimos bancários (Kumar & 

Rao, 2016).  

 

Roman & Rusu, (2014), salientam que o crédito bancário é um dos principais fatores do 

ambiente macroeconómico e de negócios que influencia o nível de atividade 

empreendedora em muitos países europeus. Os aumentos dos empréstimos concedidos 

pelos bancos indicam um acesso mais fácil ao financiamento, o que pode estimular a 

criação de novas empresas. Frequentemente, os empreendedores recorrem a três tipos de 

financiamento: autofinanciamento, investidores informais (família e amigos) e empréstimo 

bancário. Este facto prende-se com a falta de conhecimento (ou indisponibilidade) de 

outras formas de financiamento como capital de risco e business angels. Além disso, a 

significativa relutância assumida dos investidores em financiar empreendimentos 

empresariais na fase inicial do ciclo de vida não favorece a sua utilização (Mikic et al., 2016).  

 

Mais recentemente, Moroet al.(2020), em estudo sobre o impacto das iniciativas 

governamentais no acesso de iniciativas empreendedoras ao financiamento bancário na 

Europa, concluíram que as iniciativas governamentais1 aumentam a probabilidade de as 

empresas empreendedoras obterem crédito bancário, mas não afetam a procura por 

empréstimos. Essas iniciativas são mais benéficas para empresas nascentes, de alto 

crescimento e mais inovadoras, que operam em contextos em que a procura e a 

concorrência por crédito bancário são mais altas.  

 

1 Vantagens fiscais (medidas fiscais que permitem à empresa reter uma parcela maior de seus lucros do que o regime tributário 

normalmente permitiria para financiar crescimento e expansão) e apoio do governo (ou seja, subsídios, fundos oferecidos a taxas de 

juros reduzidas, garantias etc.) para empresas empreendedoras que desejam obter financiamento bancário.  
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Em Portugal, de acordo com Ferreira et al. ( 2010), algumas das principais debilidades 

limitadoras da atividade empreendedora são os obstáculos no acesso a financiamento e  o 

desconhecimento dos meios de financiamento existentes, assim como a inconsistência dos 

programas de apoio do governo.   

 

Segundo Munemo (2018), em muitos países africanos, a existência de recursos financeiros, 

instituições e mercados mais desenvolvidos aumentam a taxa de empreendedorismo. Esta 

pesquisa mostra que melhorias nas condições de financiamento (acesso e eficiência) são 

importantes no estímulo a atividade empreendedora. Nas economias emergentes, existe 

um efeito positivo do nível de desenvolvimento financeiro de um país no 

empreendedorismo formal e um efeito negativo no empreendedorismo informal (Omri, 

2020). 

 

Em Angola, África do Sul, Madagáscar e Moçambique, evidências mostram que, entre 

outros fatores, a falta de acesso ao financiamento dificulta e inibe o desenvolvimento do 

empreendedorismo (Herrington & Coduras, 2019).   

 

Pereira (2020) refere que a  recente crise financeira em Angola iniciada em 2014 teve 

consequências negativas no empreendedorismo. Esta crise provocou um colapso de 

liquidez no sistema bancário, impedindo-o de alavancar a atividade empreendedora 

existente ou emergente, tendo também originado extrema dificuldade na obtenção de 

divisas para a importação de matérias-primas e serviços fundamentais para as empresas. 

 

O sistema legal é importante para o acesso ao financiamento externo. Grandes volumes de 

financiamento  e diversidade de fontes de financiamento externo estão associados a 

garantias de direitos de propriedade, cumprimento de contratos e proteção contra a 

corrupção (Nofsinger & Wang, 2011). Além das condições de financiamento, outros fatores 

são também importantes na criação de um ecossistema saudável para iniciativas de 

empreendedorismo. Políticas governamentais, regulamentos e práticas para 

empreendedores e os baixos níveis de educação para o empreendedorismo são fatores que 

influenciam negativamente o espírito empreendedor em muitos países da África 

Subsariana (Herrington & Coduras, 2019).  
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Em conclusão: Os diversos estudos sobre empreendedorismo que foram analisados 

salientam a importância das condições de financiamento no fomento da atividade 

empreendedora e, em especial, ao nível do empreendedorismo inovador, devido aos 

problemas de assimetria de informação e incerteza que estas iniciativas empresariais 

enfrentam. Estas conclusões enquadram as nossas duas primeiras hipóteses. 

 

H1: Existe uma relação positiva entre as condições de financiamento e a taxa de 

empreendedorismo? 

 

H2: Existe uma relação positiva entre as condições de financiamento e a taxa de 

empreendedorismo de oportunidade superior comparativamente à existente com a taxa 

de empreendedorismo de necessidade? 

 

3.1.2. A relação entre as condições de financiamento e o IDE  

 

Na decisão de localização de investimentos, os investidores estrangeiros consideram 

importante dispor de um adequado sistema financeiro, assim como a sustentabilidade das 

condições de financiamento e dos custos associados, nos países de acolhimento.  

As condições de financiamento são um determinante importante de IDE nos países que 

recebem altos fluxos de investimento externo (Harinder & Kwang, 1995). Desbordes & Wei 

(2017), concluíram que o desenvolvimento do sistema financeiro dos países tem um forte 

impacto positivo no volume de IDE. Para atrair IDE, muitos governos subsidiam o custo de 

investimento de modo a suprir lacunas de financiamento existentes no mercado (Tian, 

2018).  

 

Albulescu & Ionescu (2018), avaliaram a relação entre as condições de financiamento e o 

fluxo de IDE em 16 países da UE. Os autores concluíram que as condições de financiamentos 

são importantes para os fluxos de IDE. Um sistema bancário estável e saudável, facilita 

positivamente o acesso ao financiamento e a decisão de investimento por parte de 

investidores estrangeiros.  
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Em África, as condições do mercado financeiro como o crédito bancário ao setor privado, 

a liberalização das taxas de juros, a capitalização de mercado e valor negociados no  

mercado financeiro influenciam positivamente a atratividade dos países para o IDE (Nkoa, 

2018). De acordo com Munemo (2018), nos países africanos, o fluxo de investimento 

externo é maior naqueles em que as instituições e mercados financeiros são mais 

desenvolvidos. Melhorar as diferentes dimensões do mercado financeiro, seja ao nível da 

profundidade ou acesso e eficiência, é importante para estimular o IDE. Evidências 

mostram que o desenvolvimento do sistema financeiro doméstico é um pré-requisito 

importante para o IDE (Sghaier & Abida, 2013).  

 

No entanto, também existem estudos que concluíram que não existe relação significativa 

entre condições de financiamento e a atratividade de um país para o IDE argumentando 

que existem também outros fatores importantes. Ozturk (2012), analisou a relação entre 

IDE e financiamento externo do setor privado em 61 países em desenvolvimento, 

concluindo que não existe uma relação estatisticamente significativa entre estas variáveis. 

O risco político e a orientação do país para a exportação, podem ser  fatores mais  

importantes na atratividade de um país para o IDE (Harinder & Kwang, 1995). Anyanwu & 

Erhijakpor (2014), na sua análise sobre os determinantes dos fluxos de IDE para a África, 

concluíram que existe uma relação negativa entre o crédito ao setor privado e os fluxos de 

IDE para a África.  

 

Os escassos estudos existentes em países africanos sobre este tópico não permitem 

conhecer objetivamente qual o sentido desta relação, pelo que consideramos relevante 

colocar a seguinte hipótese: 

 

H3: Existe uma relação positiva entre as condições de financiamento e o montante do IDE 

em Angola? 
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3.2. A relação entre a fiscalidade e o empreendedorismo e IDE 

 

3.2.1. A relação entre a fiscalidade e o empreendedorismo 

 

A fiscalidade é um tópico com importância na atividade empreendedora. Os sistemas fiscais 

devem promover o desenvolvimento, através de um desenho virado ao fomento de 

iniciativas empreendedoras.  

 

O empreendedorismo como mecanismo de crescimento e desenvolvimento, permite a 

criação de riqueza e o fomento de emprego para os países. Muitos governos consideram 

importante que as suas políticas fiscais promovam (ou não sejam obstáculo) ao 

desenvolvimento de um ambiente saudável para atividades empreendedoras.  

 

Vários estudos foram realizados sobre está temática. Alguns estudos apresentam 

conclusões genéricas sobre a influência da fiscalidade no empreendedorismo. Keuschnigg 

& Nielsen (2002) concluíram que o nível de tributação sobre o rendimento tem impacto no 

fomento do empreendedorismo. Há um efeito negativo da alta tributação sobre o 

rendimento das empresas que se reflete na taxa de  empreendedorismo (Da Rin et al., 

2011). 

 

O sistema fiscal de muitos países tem aspetos que visam encorajar o fomento do 

autoemprego e a criação de pequenas e médias empresas, através de  baixas taxas de 

impostos iniciais sobre o rendimento das empresas (Chen et al., 2002). A progressividade 

de impostos parece  desencorajar os empreendedores emergentes, mas não tem impacto 

sobre as empresas já estabelecidas (Baliamoune-Lutz, 2015 ; Baliamoune-Lutz & Garello, 

2014). 

 

Impostos muito altos, políticas fiscais e de mercado ineficazes, afetam negativamente a 

atividade empreendedora (Stenkula, 2012). Mohib (2013) salienta que uma pesada carga 

tributária é um fator crítico para o desenvolvimento do empreendedorismo. O autor realça 

o efeito negativo da elevada carga fiscal, apelando para a necessidade de atenuação dos 

impostos sobre o rendimento das empresas. As taxas de empreendedorismo e tributação 
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parecem ter uma relação inversa. Quanto mais alto o nível de impostos, menor o impulso 

ao empreendedorismo (González-Sánchez, 2015). Os aumentos da carga tributária, são um 

fator desencorajador da atividade empreendedora (Baliamoune-Lutz & Garello, 2014).  

 

Tosun (2017), concluiu que a fiscalidade tem um impacto significativo na atividade 

empreendedora. As obrigações fiscais associadas à contratação de colaboradores, por 

exemplo, afeta a carga fiscal dos empreendedores enquanto os benefícios fiscais reduzem 

a carga fiscal. As empresas no início das suas atividades enfrentam várias dificuldades e 

para aliviar essas dificuldades, alguns autores salientam a necessidade de uma 

discriminação positiva do  sistema fiscal para alavancar o empreendedorismo (Gordon & 

Sarada, 2018). 

 

Nos estudos sobre o impacto da tributação no empreendedorismo, importa distinguir os 

tipos de empreendedorismo. Alguns autores nos seus estudos sobre a relação entre 

tributação e empreendedorismo, fazem distinção da existência ou não desta relação 

distinguindo empreendedorismo inovador de empreendedorismo não inovador 

(autoemprego ou empreendedorismo de necessidade). 

 

A inovação impacta no desenvolvimento de longo prazo nos países e assim Lutz & Garello 

(2013) sugerem que no empreendedorismo de oportunidade a carga tributária deve ser 

mais leve. Altas taxas de impostos e a progressividade tributária têm efeito negativo sobre 

o empreendedorismo nascente. Altos impostos e legislação fiscal demasiado complexa 

afetam a criação, o funcionamento e reduzem iniciativas de empreendedorismo de 

inovação (Henrekson,et al. 2010).  

 

Os impostos progressivos comprimem a expressão do retorno da atividade empresarial, 

pelo que têm um mais acentuado impacto negativo em ideias de empreendedorismo de 

inovação do que no empreendedorismo de necessidade. Os impostos podem afetar mais a 

qualidade e não propriamente a quantidade de empreendedorismo, pois há uma tendência 

para uma maior carga fiscal sobre  grandes ideias de empreendedorismo e quase que uma 

sonegação dos impostos ligados ao autoemprego (Asoni & Sanandaji, 2014).   Os impostos 

têm uma relação negativa com o empreendedorismo inovador (Darnihamedani, et al., 
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2018).  Impostos mais altos reduzem os retornos esperados do investimento e a motivação 

para a inovação (Darnihamedani et al., 2018).  

 

Escassos estudos realizados sobre países de África, vão na mesma direção, evidenciando 

que a tributação tem impacto no empreendedorismo. O governo sul-africano, no período 

pós-apartheid visando o fomento do autoemprego, levou a cabo reformas do sistema 

tributário, nomeadamente, redução das taxas marginais de impostos e um alargamento da 

base tributária, que tiveram impactos positivos no crescimento das taxas de 

empreendedorismo (Ngwaba & Azizi, 2019). 

 

As taxas de impostos e os incentivos fiscais impulsionam o empreendedorismo. Aribaba et 

al., (2019), no estudo sobre a relação entre tributação e sustentabilidade do 

empreendedorismo, concluem que um regime fiscal favorável incentiva a sustentabilidade 

do empreendedorismo. Segundo estes autores, as reformas fiscais devem estar alinhadas 

com a sustentabilidade da atividade empreendedora.  

A decisão de criação de um negócio é suscetível de ser influenciada não só pela tributação, 

mas também por outras políticas (Da Rin et al., 2011). Os custos iniciais ligados aos 

processos legais, por exemplo, constituem barreiras de entrada ao empreendedorismo, na 

medida que altos custos iniciais desincentivam o empreendedorismo (Darnihamedani et 

al., 2018). Além dos aspetos fiscais outras variáveis como a  idade, a localização geográfica, 

podem influir nas decisões de autoemprego (Ngwaba & Azizi, 2019).  

 

Fatores como o desemprego de longa duração e o nível de educação também 

desempenham um papel importante no impulso ao empreendedorismo (González-

Sánchez, 2015). 

 

A revisão da literatura evidencia que fiscalidade pode ser uma variável importante para 

estimular o empreendedorismo em geral e o empreendedorismo mais inovador em 

particular. Assim, estas conclusões conduzem-nos a levantar as seguintes hipóteses: 

 

H4: Existe relação negativa entre a fiscalidade (nível de impostos e da burocracia) e a taxa 

de empreendedorismo? 
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H5:  Existe uma relação negativa entre a fiscalidade (nível de impostos e da burocracia) e a 

taxa de empreendedorismo de oportunidade superior comparativamente à existente com 

a taxa de empreendedorismo de necessidade? 

 

3.2.2. A relação entre a fiscalidade e o IDE 

 

Na literatura económica vários são os estudos sobre a relevância da fiscalidade para a 

atratividade dos fluxos de IDE. Embora os estudos anteriormente realizados não 

apresentem resultados unânimes sobre a importância da tributação em relação a 

atratividade de um país para o IDE considerando que existem outros fatores determinantes 

(fatores não fiscais), vários são os autores que defendem que o IDE responde 

favoravelmente a um sistema fiscal simples que promova a equidade e eficiência 

económica.  

 

Baliamoune-Lutz & Garello (2014), em estudo realizado no Reino Unido, analisou os fatores 

determinantes na escolha da localização do IDE, onde mostra que apesar da relevância de 

fatores como o tamanho do mercado (retorno e crescimento), taxa de desemprego, 

infraestruturas e mão de obra qualificada, a variável política tributária também é um 

determinante significativo para atratividade de IDE de um país. De igual forma Devereux & 

Freeman (1995) verificaram que a tributação influencia na decisão de localização para o 

IDE.  

 

As reformas fiscais realizadas na China nos finais da década noventa, redução da carga 

fiscal, simplificação dos normativos sobre o investimento estrangeiro e a criação de  

incentivos ficais, tiveram grande impacto na atratividade do país para o IDE (Lin, 2002). 

Baixas taxas de impostos e incentivos fiscais são uma forma efetiva de atrair IDE (Tung & 

Cho, 2000). Um estudo sobre os determinantes de decisões de investimentos estrangeiros 

regionais na China (Tung e Cho, 2001) citado por Raudonen (2006) concluiu que as regiões 

com taxas de impostos mais baixas e mais incentivos fiscais, são  mais atrativas para o IDE. 

No processo de localização  do IDE têm relevância os fatores fiscais “nível de tributação dos 

rendimentos das empresas” e “incentivos fiscais” (Hoi Ki Ho & Tze Yiu Lau, 2007).  
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As taxas de imposto sobre as empresas têm impacto efetivo na atratividade de IDE, bem 

como a legislação sobre a exportação dos lucros para o país de origem (Cassou, 1997). Os 

investidores, na decisão de localização de investimentos, analisam questões como os 

incentivos fiscais, restrições ao investimento e facilidade no repatriamento dos lucros 

(Raudonen, 2006). Estes aspetos são regulamentados de acordo com as normas de um país.  

 

Wijeweera & Clark, (2006), em estudo sobre as relações de curto e longo prazo entre a taxa 

de imposto sobre o rendimento das empresas e o IDE nos Estados Unidos da América, 

mostram que a captação de fluxos de IDE depende da capacidade de um país adequar 

continuamente um sistema fiscal através de reformas ficais e uma redução da carga 

tributária. 

 

Apesar de o regime fiscal não ser o único fator determinante, na Europa, a atratividade de 

muitos países para o IDE assenta na existência de um ambiente fiscal favorável. A redução 

das taxas de impostos sobre as sociedades em muitos países membros da UE aumenta a 

atratividade desses países para o investimento estrangeiro (Gheorghe & Pîrvu, 2010). 

 

A decisão de localização de investimentos, tem também em conta a tributação sobre o 

trabalhador, na medida em que o esforço do trabalhador é motivado pelo salário líquido. 

Assim, uma carga tributária mais elevada sobre o salário  bruto faz aumentar os custos de 

produção e reduzir a eficiência, pelo que uma carga fiscal elevada sobre o trabalho reduz a 

atratividade de um país para o IDE (Egger & Maria Radulescu, 2011).  

 

Popovici (2012) realizou um estudo que visava analisar a resposta do IDE face ao nível de 

tributação dos rendimentos nos países da União Europeia. O índice de atratividade foi 

medido tendo em conta a tributação dos impostos diretos e indiretos, o imposto sobre o 

rendimento das empresas, as contribuições para a segurança social e o IVA (Imposto sobre 

o Valor Acrescentado). As conclusões indicam que aliviar a carga fiscal tem influência nos 

fluxos de IDE. A redução da carga fiscal sobre as empresas, aumenta a atratividade dos 

países para o IDE. Aliado a este fator está a localização, o acesso ao Mercado Único 

Europeu, baixos custos de produção e o desenvolvimento tecnológico (Davieset al., 2015). 
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Lodhi (2017) em estudo sobre a política tributária e o seu impacto na atração de IDE, mostra 

que a taxa de impostos sobre as sociedades está fortemente relacionada com a atração de 

IDE. Este autor verificou que uma redução na tributação resulta num aumento de IDE. Altos 

impostos e burocracia elevada, são fatores que limitam o processo de internacionalização 

e na captação de investimento estrangeiro (Jaworek et al., 2019). 

 

Vários são os autores que defendem que apesar da relevância da tributação, outros aspetos 

se mostram igualmente importantes. Cassou (1997), evidencia, no seu estudo sobre as 

implicações da política fiscal dos países desenvolvidos na atratividade do IDE, que existe 

uma fraca relação entre a tributação e a atratividade de um país para o IDE, pois na decisão 

de localização de investimentos, as empresas levam em consideração, além dos aspetos 

fiscais, vários outros fatores. De acordo com este estudo a atratividade de um país para o 

IDE, depende primeiro de um ambiente político e económico estável (Busse & Hefeker, 

2007), trabalhadores qualificados, uma economia aberta, baixos salários e uma moeda 

estável (Raudonen, 2006).  

 

Fatores não fiscais, como por exemplo, condições económicas, lei laboral, infraestrutura e 

nível de qualificação da mão de obra, também são fatores que influenciam a decisão de 

alocação do IDE (Hoi Ki Ho & Tze Yiu Lau, 2007). Um mercado desenvolvido, a 

industrialização do país, infraestrutura moderna e localização, surgem  também como 

fatores decisores (Gheorghe & Pîrvu, 2010).  

 

Segundo Popovici (2012), não existe uma relação direta entre os países com uma carga 

fiscal atrativa e os países com maior fluxo de IDE, pois outras condicionantes como a 

estabilidade macroeconómica, infraestruturas e o ambiente de negócios são de extrema 

importância para a tomada de decisão sobre a localização de investimentos. A estabilidade 

política e o ambiente social são fatores irremediavelmente importantes para atrair 

investidores estrangeiros. Os investidores internacionais dão grande relevância as 

condições políticas de um país na escolha da localização de investimentos. As condições 

políticas afetam os custos de produção e a expatriação dos rendimentos (Arel-Bundock, 

2017).  
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O efeito da tributação das empresas na atratividade dos países para o IDE, pode ser 

condicionado por algumas especificidades setoriais. A título de exemplo, na UE, o IDE no 

setor dos serviços é o que mais valoriza as taxas mais baixas de impostos sobre as 

empresas, ao passo que países maiores, como a Alemanha e a França, apesar de ter 

maiores taxas sobre o rendimento das empresas, tendem a ser os maiores destinos de IDE 

na indústria, por serem mercados maiores e com baixo custo de produção (Davies et al., 

2015).  

 

Os países africanos têm mostrado grande empenho em atrair investimento externo para 

as suas economias, através de incentivos fiscais e a gradual abertura dos mercados. No 

entanto, estudos sobre fatores determinantes na atratividade de IDE em África, apontam 

que os países africanos têm sido a última opção na escolha de localização de investimentos, 

por conta dos riscos associados aos mercados nestes países, ligados a democracia, a 

transparência e a má governação. 

 

De acordo com Onyeiwu & Shrestha (2004), na década de 1980,  muitos países africanos, 

visando o desenvolvimento das suas economias, adotaram estratégias para atração de IDE. 

As variáveis macroeconómicas crescimento e abertura da economia, inflação, reservas 

internacionais e recursos naturais foram fatores determinantes na atratividade do IDE 

superando mesmo os fatores direito de propriedade e sistema fiscal.  

 

Angola, Egipto, Marrocos, Nigéria, África do Sul e Tunísia dominam o influxo de IDE em 

África. Esta diferenciação em relação aos outros países deve-se a taxa de crescimento do 

PIB, taxas de juro, abertura da economia, reservas internacionais, liberdade política, dívida 

externa, impostos, infraestruturas e recursos naturais (Onyeiwu & Shrestha, 2004).  

 

Nas últimas décadas, a África Subsariana tornou-se mais rica, mais democrática e menos 

violenta. Ainda assim, as questões da democracia, da segurança, da instabilidade dos 

mercados, das infraestruturas e a qualidade da mão de obra, sobrepõem-se aos fatores 

fiscais como condicionantes da atratividade dos países da região austral de África para o 

quesito IDE (Ahlerupet al. 2015).  
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A literatura sobre a atratividade dos países da África Subsariana, demostra que os fatores 

fiscais por si só têm fraca influência na atratividade de investimentos para a região. Os 

fatores estabilidade macroeconómica, consistência das políticas (Obwona, 2001), incerteza 

macroeconómica, barreiras administrativas, infraestruturas físicas inadequadas, sistemas 

financeiros fracos, corrupção (Mlambo, 2005), proteção dos direitos de propriedade, 

sistemas de infraestruturas, suportes aos serviços (Emmanuel Cleeve, 2008), instabilidade 

política, democracia e risco ao investimento (Emudainohwo et al. 2018) têm a sua 

influência na captação de IDE.  

 

O tamanho de mercado relativamente pequeno, o alto nível de pobreza, ineficiência dos 

meios de comunicação e de transporte, fraca infraestrutura sanitária (Ferreira & De 

Oliveira, 2019), inflação, impostos e custo da mão de obra (Chiatchoua & Pegou, 2015) têm 

grande relevo na decisão dos investidores relativamente a localização de investimentos nos 

países da região austral de África.  

 

Além dos aspetos mencionados, o crescimento do PIB, a dívida pública, os recursos naturais 

e infraestruturas são, tal como os aspetos ficais, importantes determinantes dos fluxos de 

IDE nos países da África subsariana (Boğa, 2019). 

 

A ausência de estudos em Angola sobre este tópico não permite conhecer qual o sentido 

desta relação e as conclusões de estudos realizados maioritariamente em outros contextos 

sobre a influência da fiscalidade no IDE parece apontar-lhe um estatuto secundário. Será 

que em Angola se verifica idêntico papel da Fiscalidade? Para responder a esta questão, 

levantamos a seguinte hipótese: 

 

H6: Existe relação inversa entre a fiscalidade (nível de impostos e da burocracia) e o 

montante do IDE? 
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4. DADOS E METODOLOGIA 

 

A presente seção apresenta as fontes de dados utilizadas, a descrição das variáveis, bem 

como os procedimentos estatísticos efetuados para testar as hipóteses assumidas. 

 

4.1. Dados 

 

Numa investigação é indispensável recolher os dados que, depois do tratamento 

necessário, permitam testar as hipóteses (Quivy & Campenhoudt, 1998).  No presente 

estudo os dados utilizados abrangem o período entre 2010 e 2018 e referem-se 

concretamente aos anos de 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 e 2018. Foram recolhidos, entre 

junho e setembro de 2020, nos estudos do Global Entrepreneurship Monitor sobre Angola 

e nas bases de dados do Banco Mundial, do Trading Economics e da United Nations 

Conference on Trade and Development. Os dados obtidos com origem nas referidas fontes 

foram compilados e resultaram numa base de dados própria que foi utilizada na análise 

apresentada no capítulo seguinte. Esta base de dados tem 54 observações. Para cada um 

dos 6 anos foi possível incluir o mesmo número de observações (9). 

 

As variáveis utilizadas no estudo para aferir as condições de financiamento foram (1) “o 

índice de acessibilidade a fontes de financiamento para empresas novas e em 

crescimento”. Esta variável assume valores anuais de 1 a 5, insuficiente e suficiente, 

respetivamente e também (2) “o crédito interno ao setor privado, em percentagem do PIB, 

disponível no mercado” e refere-se ao valor anual dos recursos financeiros fornecidos ao 

setor privado, por meio de empréstimos, compras de títulos não patrimoniais e créditos 

comerciais e outras contas a receber, que estabelecem um pedido de reembolso. Estes dois 

indicadores de avaliação das condições de financiamento têm como fonte os relatórios do 

GEM sobre Angola e as estatísticas do Banco Mundial, respetivamente. 

Relativamente á fiscalidade as variáveis utilizadas foram (3) “impostos e burocracia”, 

enquanto condição estruturante para o empreendedorismo e para os fluxos de IDE, 

valorado anualmente numa escala de 1 a 5; (4) “A taxa efetiva de tributação sobre as 

empresas” que corresponde ao valor dos impostos sobre os lucros pagos, efetivamente, 

pelas empresas; (5) A taxa nominal de tributação sobre as empresas “é a taxa do imposto 
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sobre os lucros definidas para cada ano económico. Os dados apresentados têm como 

fonte os relatórios do GEM sobre Angola (3), as estatísticas do Banco Mundial (4) e os 

indicadores do Tranding Economics (5).  

Para aferir a atividade empreendedora ao longo dos anos em Angola, foram escolhidas 3 

variáveis: (6) a Taxa de Actividade Empreendedora Early-Stage (TAE); (7) a Taxa de 

Actividade Empreendedora Early-Stage por oportunidade (TAEo) e (8) a Taxa de Actividade 

Empreendedora Early-Stage por necessidade (TAEn). A TEA ilustra a proporção de 

indivíduos em idade adulta (entre os 18 e os 64 anos) que estão envolvidas num processo 

de start-up (negócio nascente) ou na gestão de negócios novos e em crescimento. A TAEo 

e a TAEn, refletem respetivamente a proporção de empreendedorismo induzido pela 

oportunidade, motivado pela vontade de aumentar o rendimento e/ou de obter 

independência, e a proporção de empreendedorismo induzido não por oportunidade, mas 

por necessidade, motivado pela necessidade/manutenção do rendimento. A fonte destas 

variáveis foram os relatórios GEM sobre Angola. 

A variável (9) Investimento direto Estrangeiro (IDE), reflete o valor anual do investimento 

(em milhões de USD) realizado por entidades residentes em países estrangeiros em 

empresas de Angola com uma percentagem mínima de 10%. A fonte de dados para esta 

variável foram os indicadores do Tranding Economics. 

 

4.2. Metodologia 

 

A escolha da metodologia teve em consideração os escassos dados disponíveis. Assim, 

optou-se por analisar os dados através da análise gráfica complementada com a realização 

de testes de correlação, com recurso ao software SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences versão 27). 

Quando se pretende descrever a evolução de um fenómeno ao longo do tempo, podem ser 

usados gráficos lineares ou barras. Os primeiros marcam pontos correspondentes aos 

valores observados em cada período e unem-se continuamente. Os gráficos de barra 

permitem analisar as diferenças entre valores de uma característica quantitativa (Santos, 

2010). Nos gráficos de barras vertical, a análise é feita através da comparação da altura das 

barras que o constituem, ao longo dos períodos que compreendem a análise. Assim, foi 

utilizada representação gráfica (gráficos de pontos e gráfico de barras), para visualização 
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do comportamento da variação das variáveis. Além do impacto visual,  (Santos, 2010), a 

representação gráfica possui grande vantagem ao permitir, através de rápida observação, 

uma perceção dos principais aspetos do fenómeno em estudo. 

 

Os dados obtidos apresentam valores que resultam em escalas não uniformes, tendo por 

isso sido optado também por estandardizar os dados das variáveis de modo a se obterem 

escalas mais uniformes. As variáveis estandardizadas têm média 0 e desvio padrão 1. O 

sinal negativo da variável indica que os valores observados estão abaixo da média, 

enquanto o sinal positivo indica os valores observados estão acima da média. O valor das 

variáveis, positivo ou negativo, exprime o número de desvios padrões respetivamente 

acima ou abaixo da média (Pestana & Gageiro, 2014).  

 

Para complementar a análise, realizamos correlações estatísticas entre as variáveis. 

Segundo Pereira  (2008), o procedimento estatístico de correlação determina o grau de 

associação entre variáveis. O procedimento estatístico de correlação realizado foi o Ró de 

Spearman, que é uma medida de associação não paramétrica e que se aplica quando ambas 

as variáveis são de nível ordinal ou quantitativo (Pestana & Gageiro, 2014).  

A escolha é justificada pelo reduzido número de observações disponíveis e pelo fato de não 

exigir nenhum pressuposto sobre a forma de distribuição das variáveis.  

O coeficiente Ró de Spearman pode ser obtido através da expressão (Marôco, 2011): 

 

𝑅𝑆 = 1 −  
6 ∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛3 −  𝑛
 

 

Onde n é o número de pares (xi, yi) e:  

di = (postos de xi dentre os valores de x) – (postos de yi dentre os valores de y) 

di
2 = (r1i – r2i)2 

R1: ordem 1 

R2: ordem 2 

 

Se os pontos de x forem exatamente iguais aos pontos de y, então todos os d i serão zero e 

o coeficiente de correlação será 1.  Os coeficientes de correlação podem variar entre -1 
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(uma associação negativa perfeita) e +1 (uma associação positiva perfeita). Quanto mais 

próximo estiver destes extremos, maior será a associação entre as variáveis. O valor zero 

indica a inexistência de relação linear entre as variáveis (Martinez & Ferreira, 2010).  O sinal 

negativo significa que em média as variáveis variam em sentido contrário, isto é, as 

categorias ou valores mais (menos) elevados de uma variável estão em média associadas 

às categorias ou valores menos (mais) elevados de outra variável. O sinal positivo significa 

que em média as variáveis variam no mesmo sentido, onde as categorias ou valores mais 

(menos) elevados de uma variável estão em média associadas às categorias ou valores mais 

(menos) elevados da outra variável (Pestana & Gageiro, 2014). 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção do estudo serão apresentados os resultados da análise efetuada para aferir a 

associação entre (1) as condições de financiamento e o nível da atividade empreendedora 

e volume do IDE em Angola; (2) a fiscalidade e o nível de atividade empreendedora e o 

volume do IDE em Angola. 

 

5.1. A associação entre as condições de financiamento e o nível da atividade 

empreendedora e o IDE 

 

Tendo em vista aferir a associação entre as condições de financiamento e o nível da 

atividade empreendedora, foram utilizadas, por um lado, as variáveis “índice de 

acessibilidade a fontes de financiamento” (IAFF) e “crédito em percentagem do PIB 

disponível no mercado” (CPIB) e, por outro lado, as variáveis “taxa de atividade 

empreendedora “(TAE), “taxa de atividade empreendedora por oportunidade” (TAEo) e 

“taxa de atividade empreendedora por necessidade” (TAEn).  O quadro 1 mostra os dados 

das referidas variáveis ao longo período em estudo. 

 

Quadro 1 - Evolução das variáveis referentes às condições de financiamento e atividade 

empreendedora e o IDE (2010-2018) 

Ano IAFF CPIB (%) TAE (%) TAEo (%) TAEn (%) IDE 

(1-5)  (mil milhões USD) 

2010 2,11 19,89 31,90 9,8 13,50 12 156,72 

2012 2,74 20,05 32,40 7,5 9,00 14 853,71 

2013 2,59 21,37 22,20 9,2 7,50 14 345,88 

2014 2,63 19,91 22,20 16,0 5,40 16 543,17 

2016 3,00 19,99 35,20 21,6 12,40 11 062,31 

2018 1,66 14,02 42,30 24,1 16,40 7 650,03 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Tendo em vista facilitar a análise gráfica, os dados do quadro 1 foram estandardizados e 

depois elaborados os gráficos 1, 2 e 3.  

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os gráficos de linhas e barras acima mostram que as variações na variável TAE não são 

acompanhadas coerentemente pelas variações verificadas no “índice de acessibilidade a 

fontes de financiamento” e no “crédito em percentagem do PIB”. Existem anos em que o 

comportamento vai no mesmo sentido (2012 e 2016) e outros anos em que é o inverso 

(2014 e 2018). 

 

A TAE foi desagregada nas vertentes do empreendedorismo por oportunidade (TAEo) e 

empreendedorismo   por necessidade (TAEn). O gráfico 2, elaborado com estas variáveis, 

permite visualizar se ainda assim, em Angola, há alguma associação entre as condições de 

financiamento e alguma das taxas que refletem estas duas motivações para o 

empreendedorismo.  

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

IAFF (1-5)_Std CPIB (%)_Std

TAE (%)_Std

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2010 2012 2013 2014 2016 2018

IAFF (1-5)_Std CPIB (%)_Std TAE (%)_Std

Gráfico 1 - Associação entre as condições de financiamento e a TAE 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Analisando o gráfico 2, podemos constatar que a TAEo apresentou variação decrescente 

até 2012, registando um período de crescimento nos anos seguintes. Já a TAEn, decresceu 

até 2014, ano a partir do qual passou a registar crescimento. As variáveis representativas 

das condições de financiamento registaram relativa estabilidade e ligeiras variações 

positivas até 2016, registando acentuado decréscimo em 2018. Estas variações contrariam 

as variações positivas nas variáveis TAEo e TAEn, a partir de 2014.  

 

Relativamente à associação entre as condições de financiamento e o IDE, o gráfico 3 

elaborado também com recurso aos dados estandardizados ajuda-nos a perceber a 

existência ou não dessa associação.  
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Gráfico 2 - Associação entre as condições de financiamento e a TAEo e a TAEn 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Na análise do gráfico 3 verifica-se que o crédito em percentagem do PIB, se manteve 

estável até 2016, com um pequeno crescimento a meio, entre 2012 e 2014, e registou 

posteriormente um decréscimo até 2018. O “índice de acessibilidade a fontes de 

financiamento” cresceu em 2012, decresceu até 2014, voltou a crescer em 2016 e registou 

uma queda acentuada em 2018.  O IDE cresceu entre 2010 e 2012, tendo registado uma 

desaceleração a meio e variação positiva até 2014. A partir de 2014 o IDE em Angola passou 

a registar valores inferiores aos registados nos anos anteriores.  

Esta análise gráfica, mostra-nos um comportamento relativamente idêntico na variação 

das variáveis em análise. Em geral, em Angola entre 2010 e 2018, a variação do nível de IDE 

acompanhou no mesmo sentido a variação das condições de financiamento.  

 

Para complementar os resultados da análise gráfica, foram calculados os Ró de Spearman 

entre as condições de financiamento e taxas de empreendedorismo e o IDE (Tabela 1).  
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Gráfico 3 - Associação entre as condições de financiamento e o IDE 
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Tabela 1 - Ró de Spearman entre as condições de financiamento e taxas de 

empreendedorismo e o IDE 

 

Variáveis dependentes: TAE; TAEo; TAEn; IDE.  

  
IAFF 

 (1-5) 

CPIB 

(%) 

Ró de Spearman 

TAE (%) 
Coeficiente de Correlação -0,058 -0,464 

Sig. (2 extremidades) 0,913 0,354 

TAEo (%) 
Coeficiente de Correlação -0,257 -0,714 

Sig. (2 extremidades) 0,623 0,111 

TAEn (%) 
Coeficiente de Correlação -0,486 -0,657 

Sig. (2 extremidades) 0,329 0,156 

IDE (mil milhões USD) 
Coeficiente de Correlação 0,371 0,486 

Sig. (2 extremidades) 0,468 0,329 

* A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os resultados indicam uma correlação negativa entre as variáveis representativas das 

condições de financiamento e as várias taxas de empreendedorismo. 

A TAE, apresenta coeficiente de correlação de valor negativo de -0,058, com significância 

de 0,913 em relação a variável “índice de acessibilidade a fontes de financiamento” e 

 -0,464 de coeficiente de correlação e significância de 0,354 em relação a variável “crédito 

em percentagem do PIB”. Relativamente à TAEo o coeficiente de correlação é negativo de 

-0,257 com significância de 0,623 em relação a variável “nível de acessibilidade a fontes de 

financiamento”, e -0,714 e significância de 0,111 em relação a variável “crédito em 

percentagem do PIB”. A TAEn também apresenta correlação negativa em relação às duas 

variáveis das condições de financiamento de -0,486 e -0,657, respetivamente, e as 

correspondentes significâncias de 0,329 e 0,156. 
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Da análise gráfica e da interpretação do coeficiente de correlação de Spearman entre 

condições de financiamento e as TAE, TAEo, TAEn podemos concluir: 

 

1) Não se confirma a primeira hipótese que   admitia uma relação positiva entre as 

condições de financiamento e a taxa de empreendedorismo em Angola. Ao invés, 

as variáveis TAE, TAEo e TAEn e as condições de financiamento encontram-se 

relacionadas negativamente.  

2) Não é possível corroborar a nossa segunda hipótese que apontava no sentido de as 

condições de financiamento terem uma maior associação com a taxa de 

empreendedorismo de oportunidade do que com taxa de empreendedorismo de 

necessidade.  

Relativamente ao IDE, verificou-se a existência de correlação linear positiva entre a o IDE e 

as condições financiamento. O coeficiente de correlação obtido foi de 0,371 com 

significância de 0,486 em relação a variável “índice de acessibilidade a fontes de 

financiamento e 0,468 de coeficiente de correlação e significância de 0,329 em relação a 

variável “crédito em percentagem do PIB”. No entanto coloca-se a questão da avaliação do 

nível de significância. Na correlação o nível de significância não indica o grau de associação 

entre as variáveis (isso é dado pelo valor Ró) mas o nível de confiança nos resultados 

obtidos, que por sua vez é fortemente influenciado pela dimensão da amostra. Em 

amostras de pequena dimensão, como é o caso, podemos ter razoáveis coeficientes de 

correlação com p>0,05. Assim, de acordo com Pallant (2020) nós devemos valorizar a força 

da associação transmitida pelo Ró. Neste quadro os resultados leva-nos a afirmar que o 

nível de IDE e as variáveis referentes às condições de financiamento se encontram 

relacionadas positivamente. Apesar de se constatar uma variação no mesmo sentido do 

IDE em ambas as variáveis, a variável “crédito em percentagem do PIB disponível no 

mercado” apresenta maior associação.  

 

Assim, da análise gráfica e da interpretação do Ró de Spearman entre condições de 

financiamento e o IDE podemos concluir que a melhoria das condições de financiamento 

está relacionada positivamente com o IDE em Angola, conforme admitido na terceira 

hipótese. 
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5.2. A associação entre a fiscalidade e o nível da atividade empreendedora e o 

IDE 

 

O quadro 2 evidencia a evolução das variáveis da fiscalidade “impostos e burocracia,” (IB), 

“taxa efetiva de tributação sobre as empresas” (TXe) e “taxa nominal de tributação sobre 

as empresas “(TXn) que foram escolhidas para testar a sua associação com a atividade 

empreendedora e o IDE. 

 

Quadro 2 - Evolução das variáveis referentes à fiscalidade e a atividade empreendedora e 

o IDE (2010-2018) 

Ano 
IB 

TXe (%) TXn (%) 
TAE 
(%) 

TAEo 
(%) 

TAEn 
(%) 

IDE 

(1-5)  (mil 
milhões 

USD) 

2010 2,16 25,20 35,00 31,90 9,8 13,50 12156,72 

2012 2,19 25,20 35,00 32,40 7,5 9,00 14853,71 

2013 2,24 25,30 35,00 22,20 9,2 7,50 14345,88 

2014 2,16 25,30 35,00 22,20 16,0 5,40 16543,17 

2016 2,24 20,40 30,00 35,20 21,6 12,40 11062,31 

2018 2,31 21,50 30,00 42,30 24,1 16,40 7650,03 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Devido as diferenças de valores que têm impacto na escala dos gráficos, os dados do 

quadro 2 foram também estandardizados e só depois elaborados os gráficos 4, 5 e 6 que 

relacionam as variáveis representativas da fiscalidade com as da atividade empreendedora 

e com o IDE. 
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 Fonte: Elaboração própria 

 

As variações das variáveis ao longo dos anos, no gráfico 4, mostram que a TAE registou 

ligeira estabilização entre 2010 e 2012, tendo decrescido até 2014 e, a partir deste ano 

verificou-se um período de crescimento da atividade empreendedora. A variável “impostos 

e burocracia” registou crescimento até 2013, decréscimo em 2014 e crescimento nos anos 

seguintes. Este alinhamento significa que existe associação positiva entre a variação da TAE 

e avaliação sobre a situação a nível de impostos e burocracia em Angola. 

 

A TXe manteve-se estável até 2014, decresceu até 2016 e registou crescimento em 2018. 

Já a TXn manteve-se invariável até 2016 e viu-se reduzida nos anos seguintes. Estas 

variações nas diversas taxas, estão, regra geral, em linha com as variações observadas na 

variável impostos e burocracia.  A taxa efetiva e a taxa nominal, variam em sentido 

contrário à variável TAE.  Reduções na carga fiscal, representadas pela taxa efetiva e na 

taxa nominal, estão associadas ao crescimento da atividade empreendedora. Estes 

resultados, permitem concluir que a taxa efetiva e a taxa nominal estão relacionadas em 

sentido inverso com a TAE, ou seja, a redução das taxas efetiva e nominal está associada a 

maior taxa de atividade empreendedora. 
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Gráfico 4 - Associação entre impostos e burocracia, taxas efetiva e nominal de 

tributação e a TAE 
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Quando o nível da atividade empreendedora é avaliado com recurso às taxas 

representativas das motivações do empreendedorismo (gráfico 5), observamos que a TAEo 

registou decréscimo entre 2010 e 2012, e cresceu nos anos seguintes. A TAEn decreceu até 

2014, período a partir do qual passou a registar valores em crescimento. Estas variações 

quando comparadas com as das variáveis da fiscalidade (analisadas anteriormente) 

sugerem a existência de associação nos anos em análise, e claramente uma maior 

associação entre a fiscalidade e a taxa de empreendedorismo de oportunidade 

comparativamente com taxa de empreendedorismo de necessidade.  

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Relativamente à relação entre as variáveis fiscais e o IDE, o gráfico 6, elaborado também 

com recurso aos dados estandardizados, ajuda-nos a perceber se existe algum tipo de 

associação. 

No período compreendido entre 2010 e 2012, o influxo de IDE para o mercado angolano 

cresceu, apresentou ligeiro decréscimo em 2013, voltou a crescer em 2014 e registou uma 

desaceleração nos períodos seguintes. Estas variações, em geral, vão no mesmo sentido 
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Gráfico 5 - Associação entre impostos e burocracia, taxas efetiva e nominal de 

tributação e TAEo e TAEn – Std 
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das variações registadas na variável “impostos e burocracia” que, registou crescimento até 

2013, decreceu até 2014 e verificou-se crescimento nos anos seguintes e em sentido 

inverso à TXe que registou um período de estabilidade até 2014, decresceu até 2016 e teve 

crescimento em 2018 e à TXn manteve-se até 2016, e foi ajustada em baixa a partir deste 

ano. 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Para complementar a nossa análise e testar a significância estatística as associações 

indiciadas na análise gráfica, foi calculado o coeficiente de correlação de Spearman, que é 

apresentado na tabela 2.  

A TAE tem correlação positiva de 0,627 com a variável “impostos e burocracia”. Isto 

significa que existe associação positiva entre a atividade empreendedora e a melhoria na 

avaliação sobre impostos e burocracia. Embora com p>0,05 a força da correlação, medida 

pelo Ró, é superior a .60 o que alguns autores consideram muito relevante (Cohen, 1988). 
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Tabela 2 - Ró de Spearman entre a Fiscalidade e taxas de empreendedorismo e o IDE 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O sinal negativo obtido na correlação da TAE com as variável taxa efetiva e taxa nominal,  

-0,925 e -0,840, e significâncias 0,008 e 0,036, respetivamente, indicam uma associação 

muito forte entre estas variáveis, ou seja, variações negativas na taxa efetiva e na taxa 

nominal estão associadas com valores crescentes na taxa de empreendedorismo. 

Conjugando os resultados obtidos na análise gráfica e nas correlações, é possível afirmar 

que reduções na carga fiscal, através de taxa efetiva e a taxa nominal, estão associadas com 

crescimento da taxa de empreendedorismo em Angola. Esta conclusão confirma a nossa 

hipótese 4. 

 

Quando se segmenta a TAE de acordo com motivação subjacente verificamos que não 

existe diferença relativamente à variável “impostos e burocracia” apresentando coeficiente 

de correlação de 0,441. Quando na correlação a variável fiscalidade é representada pela 

Variáveis dependentes: TAE; TAEo; TAEn; IDE. 

    
IB 

(1-5) 
TXe (%) TXn (%) 

Ró de Spearman 

TAE (%) 

Coeficiente de Correlação 0,627 -,925** -,840* 

Sig. (2 extremidades) 0,183 0,008 0,036 

TAEo (%) 

Coeficiente de Correlação 0,441 -0,559 -,828* 

Sig. (2 extremidades) 0,381 0,249 0,042 

TAEn (%) 

Coeficiente de Correlação 0,441 -0,765 -0,621 

Sig. (2 extremidades) 0,381 0,076 0,188 

IDE (mil 
milhões 

USD) 

Coeficiente de Correlação -0,706 0,794 ,828* 

Sig. (2 extremidades) 0,117 0,059 0,042 

* A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
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taxa de impostos (efetiva e nominal) obtêm-se Ró superiores a - 0.50, o que confirma a 

perceção obtida na análise gráfica de que existe relação negativa entre ambas as taxas e a 

as TAEo e TAEn. Em especial, destacamos a relação da TXn com TAEo cujo coeficiente de 

correlação é -0,828 e significância 0,042 (p<0,05). Assim, a análise gráfica e os resultados 

do Ró de Spearman permite concluir que, em Angola, o nível de associação entre a 

fiscalidade e o nível de atividade do empreendedorismo por oportunidade é maior do que 

com o nível de atividade do empreendedorismo por necessidade. Esta constatação 

corrobora a suposição levantada na hipótese 5. 

Os resultados referentes à correlação entre as variáveis fiscais e o IDE permitem-nos 

responder à sexta hipótese levantada, de que existe uma associação entre o volume de IDE 

em Angola e a fiscalidade. De acordo com os resultados obtidos os impostos e burocracia 

estão fortemente associados com o nível de IDE (de forma negativa) visto que apresentam 

corelação -0,706, embora com p > 0,05. Relativamente à TXe e a TXn, ou seja, o Influxo de 

IDE variou no sentido inverso das variações observadas nas taxas efetiva e nominal dos 

impostos sobre o rendimento das empresas. 

Em conjunto estes resultados apenas confirmam a hipótese 6 relativamente à variável 

“impostos e burocracia” que admitia a existência de associação inversa entre a fiscalidade 

e o volume do IDE em Angola. 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

A presente dissertação tem como objetivo aferir a associação em Angola entre (1) as 

condições de financiamento e o nível da atividade empreendedora e volume do IDE; (2) a 

fiscalidade e o nível de atividade empreendedora e o volume do IDE. Para o efeito foram 

utilizados dados referentes ao período compreendido entre 2010 e 2018. 

Os resultados obtidos, ao contrário do que foi admitido, não indicam a existência de 

associação positiva entre as condições de financiamento e as taxas de empreendedorismo 

(TAE, TAEo e TAEn). Ou seja, melhorias nas condições de financiamento não parecem 

alavancar o nível da atividade empreendedora.  Estes resultados podem ser explicados 

porque, em termos práticos, quando se deterioram as condições de financiamento na 

economia cresce, em especial, o empreendedorismo de necessidade com grande 

expressão em Angola. No que concerne à ausência de associação positiva entre as 

condições de financiamento e a taxa de empreendedorismo de oportunidade, isso pode 

dever-se a vários fatores, nomeadamente o recurso ao financiamento no exterior em 

segmentos pouco disponíveis em Angola, como é o capital de risco.  

Ao invés, o IDE está positivamente associado com as condições de financiamento.  

Melhorias no índice de acesso a fontes de financiamento e no aumento do crédito em 

percentagem do PIB, parecem estimular o IDE.  

A taxa de atividade empreendedora está negativamente correlacionada com a taxa dos 

impostos sobre o rendimento das empresas. Esta associação sugere que, em Angola, 

pequenas descidas nas taxas daqueles impostos podem ser suficientes para aumentar a 

atividade empreendedora. A associação entre a fiscalidade e o nível de atividade do 

empreendedorismo por oportunidade é maior do que com o nível de atividade do 

empreendedorismo por necessidade. Isto pode dever-se ao fato do empreendedorismo 

por oportunidade ter na sua base a exploração de uma oportunidade e que é geralmente 

acompanhada de estudos de mercados e análises económico-financeiras sobre a 

viabilidade do negócio. Acresce que muitas vezes este tipo de empreendedorismo é 

promovido por empreendedores com maior nível de educação e com expetativas de lucros 

mais elevados. Ao contrário, no empreendedorismo motivado por necessidade, a 

fiscalidade apesar de importante, pode ser eventualmente menos ponderada.  
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A redução na taxa de tributação sobre o rendimento das empresas não está associada com 

volume do investimento externo captado, ao contrário da redução da burocracia associada 

à fiscalidade. Esta conclusão, encontra-se em linha com os resultados de outros estudos já 

realizados, embora noutros contextos, que afirmam que apesar de os aspetos fiscais serem 

fatores que os investidores externos levam em conta na decisão de localização de 

investimentos, estes fatores, por si só têm importância reduzida. Aspetos como a abertura 

do mercado, a estabilidade política, a qualidade dos recursos humanos e a existência e 

funcionamento de infraestruturas são também cruciais.  As conclusões obtidas apontam 

para a necessidade de o país que quer atrair IDE olhar para a fiscalidade de forma integrada 

e não apenas a melhoria de um ou outro aspeto de forma isolada. Apesar de os aspetos 

fiscais e as condições de financiamento serem importantes para o IDE, os serviços sociais 

básicos, saúde, educação e segurança social, a abertura da economia, a qualificação 

humana, a industrialização da economia, o funcionamento dos serviços de transportes e 

vias de acesso devem ser pensadas, juntamente com a melhoria ao nível do sistema fiscal 

e do sistema financeiro, na criação de políticas que visem o fomento do investimento 

externo.  

 

A elaboração da presente dissertação confrontou-se importantes limitações. Desde logo a 

dificuldade de obter dados, que limitou a escolha do período de análise aos anos com dados 

disponíveis. Também a reduzida dimensão da amostra não permitiu o recurso a testes 

estatísticos mais sofisticados.  Estamos certos de que as limitações enfrentadas no 

desenvolvimento deste estudo, serão ultrapassadas em estudos futuros sobre o tema onde 

a utilização de dados mais atuais, recolhidos por questionários aos mais diversos players e 

especialistas em matéria fiscal e financeira dará mais sustentabilidade estatística e 

proporcionará análise mais atual e abrangente.  
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APÊNDICE 

 

Quadro 3. Dados estandardizados 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

IDE Impostos e

 (mil milhões USD)_Std  Burocracia_Std

2010 0,121962275 -0,76875948 0,746379228 -0,21077935 -0,778564194 0,28831799 -1,066674869 0,674084232 0,707106781

2012 0,192325126 -1,129605767 -0,453158817 0,718219367 0,643161725 0,355662338 -0,501964644 0,674084232 0,707106781

2013 -1,243077031 -0,862893294 -0,853004832 0,543293461 0,304655554 0,911253209 0,439219064 0,722813213 0,707106781

2014 -1,243077031 0,203956597 -1,412789253 1,300166713 0,394923866 0,296736034 -1,066674869 0,722813213 0,707106781

2016 0,58635709 1,08253886 0,453158817 -0,587757197 1,229905755 0,330408208 0,439219064 -1,664906839 0,707106781

2018 1,585509572 1,474763085 1,519414857 -1,763142994 -1,794082707 -2,182377779 1,756876254 -1,128888052 -1,414213562

Ano TAE (%)_Std TAEo (%)_Std TAEn (%)_Std IAFF_Std Taxa Nominal (%)_StdTaxa efetiva (%)_StdCPIB (%)_Std
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ANEXO 

 

Quadro 4. Dados 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados recolhidos do GEM, Banco Mundial e Tranding Economics 

IDE Impostos e

 (mil milhões USD)  Burocracia

2010 31,90 9,8 13,50 12156,72 2,11 19,89 2,16 25,20 35,00

2012 32,40 7,5 9,00 14853,71 2,74 20,05 2,19 25,20 35,00

2013 22,20 9,2 7,50 14345,88 2,59 21,37 2,24 25,30 35,00

2014 22,20 16,0 5,40 16543,17 2,63 19,91 2,16 25,30 35,00

2016 35,20 21,6 12,40 11062,31 3,00 19,99 2,24 20,40 30,00

2018 42,30 24,1 16,40 7650,03 1,66 14,02 2,31 21,50 30,00

Ano TAE (%) TAEo (%) TAEn (%) IAFF Taxa efetiva (%)CPIB (%) Taxa Nominal (%)
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