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Gabinete da Embaixadora 

 
 
 

 

Caros leitores, 

 

      Tenho o prazer de apresentar a segunda edição do nosso boletim económico  

intitulado 'Together in Partnership - Together in Business ou seja Juntos em Parceria - 

Juntos em Negócios’. Temos o prazer de vos informar que durante os meses de 

Outubro a Dezembro organizamos vários eventos empresariais em parceria com vários 

interessados tanto da Índia como de Angola. O evento de destaque que teve uma 

grande audiência e publicidade tanto nos meios de comunicação indianos como 

angolanos foi o 'Global Connect event' dedicado à indústria de jóias e pedras 

preciosas. O webinar virtual que contou com a participação de empresários indianos e 

angolanos foi organizado em cooperação com o GJEPC e a Câmara de Comércio Índia 

Angola. Também participámos numa série de reuniões virtuais que foram organizadas 

durante os últimos dois meses para explorar os pontos fortes um do outro, os recursos 

naturais e sensibilizar a comunidade empresarial. A participação de ministros 

angolanos em reuniões comerciais virtuais organizadas pela CII sublinhou os interesses 

e a vontade do lado angolano de alargar o envolvimento económico com a Índia. Isto 

levará definitivamente a novas iniciativas mutuamente benéficas. Também vos 

apresentaremos as oportunidades de negócios disponíveis nas províncias de Angola. 

Este mês estamos a narrar factos sobre Lunda Norte e Lunda Sul. As suas sugestões, 

comentários e feedback são bem-vindos. Solicito-lhe que partilhe este boletim com os 

seus colegas e conhecidos. Cada boletim informativo será também publicado no nosso 

website (www.indembangola.gov.in) página do Facebook (@indiainangola2019) Twitter 

(@IndiainAngola) e Instagram (@india_in_angola).  Desejando a todos os leitores um 

Feliz Natal e um Ano Novo com muita saúde pela frente. 

Com os melhores cumprimentos, 

Pratibha Parkar 

28 de Dezembro, 2020 
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Conecça o Global da Í ndia 

  

           Apesar de ser o terceiro maior produtor de diamantes em África, Angola explorou 
apenas 40% do seu território rico em diamantes, e enfrentou dificuldades em atrair 
investimento estrangeiro. Num primeiro evento de sempre para melhorar o comércio 
diamantífero entre Angola e a Índia, a Embaixada da Índia em cooperação com o Conselho de 
Promoção da Exportação de pedras preciosas e Jóias da Índia (GJEPC) e a Câmara de Comércio 
Índia-Angola organizaram conjuntamente a India Global Connect no dia 3 de Dezembro.  A 
reunião contou com a participação de delegados do governo/câmaras de comércio da Índia 
(Secretário Conjunto, Departamento de Comércio, Governo da Índia; Presidente, Vice-
Presidente e Director Executivo do GJEPC) e Angola (Endiama, Sodiam e Presidente da Câmara 
de Comércio da Índia-Angola) e destacados empresarios privados de ambos os lados, a saber, 
Kapu Gems, KGK Diamonds, RosyBlue, Tiku Gems, KBS Diamonds, Ankit Gems, Vasupati 
Jewellers. A Embaixadora Parkar informou a audiência de que Angola pretende deixar a sua 
excessiva dependência das exportações de petróleo e estão interessado em diversificar o seu 
produto de exportação para outros segmentos. Acrescentou que o país está a analisar o 
investimento directo estrangeiro de empresas indianas para ajudar a alavancar o potencial 
mineiro. Fernando Amaral da Sodiam (Empresa Nacional Angolana de Comércio de 
Diamantes) informou que os diamantes são uma importante fonte de rendimento para Angola 
e o seu povo, e com a nova política diamantífera gostaria de vender através de atracções 
turísticas, concursos e mercados reconhecidos e está à procura de assinar contratos. Angola 
espera aumentar a produção diamantífera de cerca de 9 milhões de quilates por ano para 15 
milhões de quilates até 2022. Convidou empresas indianas a investir em Angola na exploração  
e lapidação de diamantes localmente.  O Presidente do GJEPC Colin Shah aflorou que "Angola 
poderia olhar para a perspectiva de vender o seu diamante bruto através das SNZs (zonas 
especiais notificadas) na Índia, e ter um acordo entre a GJEPC e a Sodiam (Companhia 
Nacional Angolana de Comércio de Diamantes) para reforçar os laços comerciais entre a India-
Angola. Salientou se ainda a proposta de Angola para a Índia investir na extracção e 
processamento de diamantes como uma oferta lucrativa e apelou às empresas indianas para 
que a analisassem seriamente. O sector das pedras preciosas e jóias constitui uma boa 
oportunidade para reforçar ainda mais o comércio entre a Índia e Angola. O encontro 
funcionou como um quebra-de impasses e Angola convidou as empresas indianas a 
investir na extracção e processamento de diamantes. O encontro foi coberto de forma 
proeminente pelos meios de comunicação indianos e angolanos. 
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Redução do imposto de importação 
O Governo anunciou a redução do imposto de importação sobre bens de uso pessoal de 25 
para 16% com efeito a partir de 2021. A medida visa melhorar e simplificar o regime de 
importação de bens considerados para uso pessoal. Nesta base, foi proposta na Lei do 
Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2021 a renúncia ao procedimento de 
desalfandegamento e pagamento de direitos aduaneiros para mercadorias expedidas pelos 
correios através de operadores de correio expresso ou de carga expresso. A medida abrange 
também as mercadorias contidas na bagagem pessoal dos viajantes, desde que cumpram os 
requisitos do conceito de mercadorias para uso pessoal e não excedam o limite por viajante 
ou carregamento, o valor de 880. 000,00 (oitocentos e oitenta mil Kwanzas) em oposição aos 
duzentos e trinta e dois mil trezentos e vinte Kwanzas (232.320,00) actualmente em vigor. 
Esta proposta tem lugar nos termos da Pauta Aduaneira aprovada pelo Decreto Legislativo 
Presidencial n.º 10/19 de 29 de Novembro. Os bens que não satisfaçam os requisitos do 
conceito de bens para uso pessoal ou cujo valor esteja entre 880.001,00 (oitocentos e 
oitenta mil e um Kwanzas) e 1.320.000,00 (um milhão trezentos e vinte mil Kwanzas), serão 
sujeitos ao procedimento simplificado de desalfandegamento. 
. 

 

Tende ncias e Desenvolvimentos Econo micos 

Sistema Electrónico de 

Processamento de Investimento 

Privado 

Foi introduzida uma ferramenta para 
dinamizar e facilitar o sistema de 
processamento do investimento no país 
SETIP. É uma ferramenta electrónica que 
serve para automatizar o processo de 
processamento de propostas de 
investimento privado e a interacção entre 
investidores e organismos da administração 
pública com influência sobre o 
procedimento de investimento privado. 
Através desta plataforma o investidor pode, 
a partir de qualquer parte do mundo, 
submeter as propostas de investimento em 
linha; e aceder aos serviços prestados pela 
AIPEX, a principal agência de promoção das 
exportações e dos investimentos do país. 

 

Angola adere à ACLA a partir 

de 1 de Janeiro de 2021 
Com a entrada em vigor do acordo que 
cria a Área de Comércio Livre 
Continental Africana (ACLA), prevista 
para 1 de Janeiro de 2021, o Governo 
angolano acelerou o processo de 
ratificação do Acordo e remeteu o 
documento na União Africana a 4 de 
Novembro. O processo de finalização da 
oferta pautal e a lista de compromissos 
para o comércio, serviços e actividades 
de assistência técnica com áreas 
especializadas da Comissão da União 
Africana será provavelmente concluído 
em breve. Isto poderá impulsionar as 
trocas intra-continentais de Angola. 
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Tende ncias e Desenvolvimentos Econo micos  

Tracas de Diamantes de Angola em 2021 

A indústria diamantífera angolana, que surgiu 
há um século sob o domínio colonial 
português, está a avançar para a 
liberalização. O Governo de Angola detectou 
passos chave para o lançamento da sua 
própria troca de diamantes em Luanda, 
anunciou que será aberta até ao final de 
2021. O país está a criar uma academia 
gemológica, um centro de investigação 
tecnológica, dentro da mesma zona de 
comércio livre como a Bolsa de Diamantes de 
Angola (BDA). Angola, o quinto produtor 
mundial de diamantes em valor e sexto em 
volume, já nomeou um conselheiro para a 
criação de um centro diamantífero para 
dinamizar as vendas e a comercialização do 
bruto que o país produz. A empresa nacional 
de diamantes (Endiama) procura parceiros 
internacionais numa tentativa de colocar 
Angola entre os três maiores produtores de 
diamantes do mundo. A produção total do 
país em 2019 foi de 9,1 milhões de quilates, 
um número que o Governo espera aumentar 
para quase 15 milhões de quilates até 2022. 

Os investidores estrangeiros podem 

agora repatriar dividendos 

O Banco Nacional de Angola (BNA) 
anunciou que os investidores 
estrangeiros em Angola podem agora 
repatriar os dividendos legalmente 
obtidos a partir de operações no país, 
cumprindo regulamentos específicos. 
A regulamentação aplica-se a todos os 
investimentos estrangeiros efectuados, 
com excepção dos investimentos no 
sector petrolífero. É apoiado pela 
comunicação de 23 de Dezembro de 
2019, Aviso nº 15/2019, do Banco 
Nacional de Angola (BNA) sobre a nova 
regulamentação aplicável ao 
investimento por não residentes em 
Angola e esclarece que os investidores 
estrangeiros não residentes em Angola 
que pretendam investir em Angola 
devem abrir uma conta bancária num 
banco comercial no país, para o qual 
podem transferir fundos em moeda 
estrangeira do estrangeiro. 

 

Zona Económica Especial (ZEE) 

Angola criou uma Zona Económica Especial (ZEE) com o objectivo de levar a cabo uma 
expansão e modernização da economia angolana. A Zona Económica Especial (ZEE) Luanda-
Bengo, é um espaço fisicamente demarcado dotado de benefícios fiscais e vantagens 
competitivas,  a ZEE conta para isso, com infraestruturas adequadas à instalação de 
Empresas, nacionais ou estrangeiras, capazes de fomentar a produção interna, a geração de 
emprego, com competitividade e inovação. A ZEE Luanda-Bengo é propriedade do Estado, 
compreende vinte e uma (21) reservas flexíveis, sendo sete (7) Reservas Industriais, seis (6) 
Reservas Agrícolas, e oito (8) Reservas Mineiras, distribuídas entre os municípios de Viana 
( oito mil hectares), Cacuaco  (vinte mil hectares) e Icolo e Bengo (trinta mil hectares), na 
província de Luanda, e nos municípios do Dande e Ambriz (total de cento e vinte mil 
hectares), na província do Bengo. 
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Destaques econo micos 

 
 

 
A Fundação Península organizou uma palestra interactiva sobre as relações Índia-Angola no 
dia 4 de Dezembro. A Embaixadora Pratibha Parkar deu uma visão geral sobre a nossa relação 
bilateral, e fez perguntas sobre a direcção futura da relação. 
 
 

 

 

 
 
A Embaixadora Parkar acolheu os membros 
da comunidade empresarial indiana e 
angolana e abordaram os desafios 
enfrentados pela comunidade empresarial, as 
suas soluções e garantiu apoio à comunidade 
com o objectivo de reforçar os laços B2B e de 
levar em frente as empresas indianas e 
angolanas em conjunto. Os eventos foram 
organizados em pequenos grupos nos dias 11 
e 15 de Dezembro. Para além dos membros 
indianos e angolanos da Câmara de Comércio 
Índia Angola, os eventos contaram com a 
participação, de outros, do Sr. Nazim 
Charania, Presidente da Câmara de Comércio 
Índia Angola; Sr. Vicente F Soares, Presidente 
da Câmara de Comércio e Indústria, Dr. Kitoko 
Maiawangua, Presidente da Associação de 
Saúde de Angola; Dr. Lello Francisco, Membro 
da Direcção da AIPEX; Sr. Gentil Viana, 
Presidente da Rede Camponesa S.A.; Sra. 
Francisca Fortes, Presidente da Assembleia da 
Federação das Mulheres Empresárias 
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Destaques econo micos 

  
No seu discurso especial no encontro virtual denominada Asia Health 2020, no dia 18 de 
Novembro, organizado pelo Ministério da Saúde e da Família da Índia e pela Confederação da 
Indústria Indiana, Sua Excelência Silvia Paula Valentim Lutucuta, Ministra da Saúde de Angola, 
destacou o desenvolvimento no sector da Saúde em Angola, a necessidade de soluções de 
saúde inovadoras e o papel da tecnologia, e as oportunidades disponíveis para a nossa 
cooperação neste sector. 
 

  

O Ministério da Saúde de Angola participou no Diálogo Índia-África sobre Perspectivas nos 
cuidados de saúde organizado pelo EXIM Bank, no dia 2 de Dezembro. Os delegados 
angolanos incluíam a Dra. Luz Macituambi, Directora do Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde Pública e o Dr. Júlio Fernandes, Director dos Negócios Estrangeiros, do Ministério da 
Saúde.   

 

A Embaixadora Pratibha Parkar salientou o 
imenso potencial das empresas para 
contribuir para o crescimento das relações 
económicas e comerciais entre a Índia e 
Angola e convidou empresas e exportadores 
indianos para Angola, durante o webinar 
virtual sobre 'Oportunidades de Negócios e 
Investimento em Angola e possibilidades para 
a Índia', O webinar foi organizado pela 
Câmara de Comércio e Indústria Indo-
Africana sobre Organização do Comércio, 
Mumbai, no dia 30 de Setembro. 
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Promoção do Comércio e do Investimento 

 

  
A Embaixadora encontrou-se com o Sr. Antonio Henriques da Silva, Presidente do Conselho de 
Administração da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola 
(AIPEX) no dia 6 de Novembro e discutiu propostas no sentido de dar uma mão às empresas 
indianas e questões sobre o aumento do comércio e de investimento entre a Índia e Angola. 
 
 
 
A Embaixadora encontrou-se com a Sra, Lucia 
Stanislas, Presidente do Conselho da Câmara 
de Mulheres Empresárias Índia-Angola, no dia 
5 de Novembro, para explorar potenciais 
oportunidades de colaboração entre jovens 
empresárias na Índia e em Angola e 
abordaram questões para o empoderamento 
das mulheres rurais, juntamente com as 
melhores práticas emanadas da Índia. 
  
 

 
 

 
 
No dia 26 de Novembro, a Embaixada da 
Índia, juntamente com a Goa Shipyard Ltd e a 
National Building Construction Company, 
teve uma reunião virtual com o Ministério da 
Defesa Nacional e Antigos Combatentes e 
Veteranos da Patria  de Angola onde a Goa 
Shipyard Ltd (GSL) e a National Building 
Construction Company (NBCC) mostraram os 
seus produtos, know-how e destreza técnica. 
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Angola - o lugar para negócios futuros 

 

 

 

 

Lunda Norte 
 Uma província localizada no nordeste do país. 
Capital: Dundo-Chitato, no município de 
Chitato. 
Fundada em: 4 de Julho de 1978 (42 anos) 
Governador : Sr. Ernestro Mwangala (desde 
2008) 
População : Cerca de 1 milhão 
Área : 103,760 km2. 
Vantagem Industrial : Centro de Diamantes 
(com as primeiras reservas descobertas em 
1912) 
Centro de Actividade Mineira : Extracção de 
diamantes e ouro, com operações na mina de 
diamantes Luó, na mina de diamantes Lucapa e 
nas minas Cachimo e Cambulo. 

Lunda Sul 
Uma província no extremo leste de Angola. 
Capital : Saurimo 
Governador : Daniel Felix Neto (desde 2018) 
Área: 77 637 Km²; altitude de 1.096 metros 
acima do nível do mar; 
População: 400 000 habitantes; densidade 
de 5,1 habitantes / km²; 
Produção agrícola: arroz agrícola, mandioca, 
milho, horticultura; abacate, amendoim, 
ananás, batata doce, feijão Cutelinho, 
goiaba, manga, legumes, recursos 
madeireiros, (floresta tropical), pinheiro, 
outros animais; 
Vantagem industrial : 
Rico em minerais como o diamante, 
manganês e ferro; A inauguração do pólo 
diamantífero de Saurimo em 2021 é 
susceptível de alterar a paisagem de 
investimento na área e torná-la um novo 
pólo de actividade diamantífera.  Tem uma 
grande actividade de construção. 
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