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Perguntas chave para esta sessão 

1. O que é o Acordo de Parceria Económica entre a UE e os países da 
SADC (APE UE-SADC)?

2. Porque é que Angola pretende aderir ao APE e negociar um Acordo de 
Facilitação do Investimento (AFI) com a UE?

3. O que é que está a ser negociado?
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1. O que é o APE UE-SADC?

 Acordo comercial assinado em 2016; implementado desde
2016 (por todos excepto MOZ) e 2018 (MOZ)

 Partes: UE e Botswana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e África do
Sul (membros da SACU) e Moçambique

 Abrange o comércio de mercadoria:
 UE para exportações provenientes de países do APE SADC:

isenção de direitos e de quotas para todos os produtos, excepto
armas e munições; algumas limitações para a África do Sul)

 Países do APE SADC para exportações provenientes da UE:
eliminação progressiva da maioria das tarifas (SACU 84,9% DFQF
+ 12,9% lib. Parcial; MOZ menos)

 Comércio de serviços, investimento - podem ser negociados

 Adesão de Angola explicitamente prevista (Artigo 119 (3))
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2. Por que Angola pretende aderir ao APE e negociar um AFI?

1. Angola = país menos desenvolvido, graduação prevista para
02/2024 (adiada desde 02/2021)
 graduação de Tudo Excepto Armas (TEA; oferece acesso DFQF às

exportações de Angola na UE) em 02/2027; perda de algumas
preferências no mercado da UE (sob o menos favorável GSP/GSP+)

 Para manter as preferências: adesão ao APE UE-SADC

2. Economia de Angola: Extremamente dependente das
exportações de petróleo e de diamantes: apenas 1% -2% de
todas as outras exportações de mercadorias
 Vulnerabilidade elevada, há necessidade de diversificar a economia

e as exportações

 requer investimento: Acordo de Facilitação do Investimento
Sustentável (AFIS) para melhorar o clima de investimento

 requer aumento da competitividade mediante a redução dos
direitos de importação de insumos: adesão ao APE UE-SADC
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Fonte: Cálculos baseados nos dados da AGT

Exportações de Angola, 2019-
2020 (milhões de dólares)



Antecedentes: Retrato do comércio Angola-UE

 A UE é o maior fornecedor de Angola

 A UE é o maior mercado de exportação de Angola de produtos não petrolíferos e 
não diamantíferos (NPND) - embora o volume seja ainda limitado

 Angola tem um défice comercial bilateral com a UE - mas está a diminuir
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3. O que é que está a ser negociado?

 O pedido de adesão de Angola ao APE: fevereiro de 2020; as negociações ainda não 
começaram
- Âmbito: “As negociações relativas aos termos de adesão devem ser conduzidas com base neste 

Acordo [APE], tendo em conta a situação específica de Angola” (Art. 119 (3) APE)
Na prática:
- A UE prosseguirá com o acesso DFQF para Angola - não há necessidade de negociar
- A negociar: Principalmente a proposta de acesso ao mercado Angolano (para importações da UE)
- Provavelmente: A posição de Angola relativamente aos protocolos do APE, como por exemplo, sobre 

indicações geográficas (IG), e sobre o início das negociações relativas a serviços e investimento.

 Negociações do Acordo Bilateral de Facilitação do Investimento Sustentável (AFIS) iniciadas 
em junho de 2021
- Regras sobre transparência e boas práticas administrativas relativas a investimento, cooperação em 

questões de investimento, foco no contributo do investimento para o desenvolvimento sustentável
- não abrangido: a liberalização do investimento, a protecção do investimento, a resolução de litígios 

investidor-estado
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Avaliação do Impacto da Sustentabilidade: Adesão de Angola 
ao APE UE-SADC

http://angola.fta-evaluation.eu

sia@bkp-advisors.com

@BKPEconAdvisors
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