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1. Análise económica – âmbito e métodos

A. Análise descritiva dos fluxos de comércio e investimento
 Comércio de mercadorias: revisão das últimas tendências e previsões / potencial de exportação
 Comércio de serviços e investimento: mais qualitativo (falta de dados sectoriais bilaterais)

B. Análise do impacto económico: Com base nos resultados do modelo EP da Comissão (ver 
diapositivo a seguir): 
 Impacto sobre o comércio e as receitas públicas (impostos de fronteira)

C. Revisão das medidas regulatórias que influenciam o comércio bilateral
 Análise qualitativa - comparação das disposições do APE com a situação actual de Angola

D. Análise do potencial impacto sobre a governação e o ambiente de negócios (em Angola)
 Igual ao ponto C

E. Impacto sobre a integração regional
 SADC e AfCFTA (ratificada por Angola em 04 de novembro de 20) - com base no modelo EP + 

análise qualitativa

F. Impacto sobre as regiões ultraperiféricas da UE
 Análise de correspondência baseada nas exportações de outras regiões (a nível do produto) 
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1. Análise económica - o modelo de equilíbrio parcial

 O modelo prevê um impacto comercial sobre a liberalização tarifária associada à 
adesão de Angola ao APE UE-SADC, comparando o comércio de referência de 2019 
com três cenários de liberalização:

 Referência: Angola: tarifas MFN de 2020 sobre as importações da UE; UE: regime geral 
do SGP

 Cenário de liberalização 1: Angola e a UE implementam direitos nulos a todos os 
produtos (lib. Máxima)

 Cenários de liberalização 2 e 3: a UE implementa direitos nulos; Angola exclui alguns 
produtos (182 no cenário 2, 98 no cenário 1)

 Produtos: a nível de 6 dígitos do SH

 3 regiões: Angola, a UE, o resto do mundo
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2. Resultados preliminares: impacto sobre o comércio
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Impacto da liberalização tarifária sobre os fluxos comerciais (€ milhões e%)

 Aumento ligeiro das exportações de Angola (para a UE e para o resto do mundo): €21 M / 0.1%
 Provavelmente subestimado devido a (a) problema do comércio nulo (não se reflecte a diversificação); 

(b) são reflectidos apenas a redução tarifária e  não os NTM e a remoção das restrições sobre a 
capacidade de produção

 Aumento significativo das exportações da UE para Angola: €1.15B – €1.32B / 45% – 52%
 Aumento considerável do total das importações de Angola: €693 M / 7.1%

Fonte: Cálculos  baseados no modelo  DG TRADE.



2. Resultados preliminares: impacto económico mais abrangente (1)

 Impacto das mudanças tarifárias sobre a produção de Angola provavelmente seja  
insignificante:

 Sectores de exportação: devido à limitação no aumento das exportações (mas com avisos!)

 Sectores concorrentes de importação: limitação da concorrência directa entre as importações 
da UE e a produção nacional

- Liberalização total: o total das importações de Angola de produtos PRODESI aumentou em € 120 
milhões (9,5% em comparação com a referência; e 17% do aumento total das importações)

- Cenário conservador: € 28 milhões (2,2 % em comparação com a referência; e 4,7 % do aumento 
total das importações) - quase zero se alvejantes e gessos forem excluídos)

- Produtos a observar: farinha de trigo e produtos de higiene

 Impacto sobre a competitividade provavelmente seja positivo : 
 Melhor relação preço/qualidade dos insumos da UE (os intermediários representam > 33% do 

total das importações da UE e houve um aumento de 54% -59% devido ao APE)

 Melhor clima de investimento devido ao AFIS- mais IED e investimento interno

 Ganhos da assistência da UE associada ao APE
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2. Resultados preliminares: impacto económico mais abrangente (2)

 Impacto das mudanças tarifárias sobre o PIB de Angola provavelmente seja insignificante
 No entanto, há efeitos positivos a longo prazo devido ao aumento da produtividade e da 

competitividade – a quantificação é impossível com o modelo PE

 Impacto sobre as receitas públicas provavelmente seja negativo: 
 até - € 300M (-13,9% da arrecadação de impostos de fronteira)
 No entanto: efeitos indirectos positivos (aumento na arrecadação de impostos nacionais) não 

considerados!
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Liberalização total Cenário conservador Cenário ambicioso
€ million % € million % € million %

Mudança das receitas tarifárias
Sobre as importações da UE -227 -100.0 -207 -91.3 -225 -99.4
Sobre as importações do resto 
do mundo

-171 -29.9 -153 -26.6 -170 -29.6

Total -398 -49.7 -360 -44.9 -395 -49.4
Mudança do IVA sobre as importações
Sobre as importações da UE 185 51.2 162 44.7 184 50.8
Sobre as importações do resto 
do mundo

-88 -8.8 -78 -7.8 -88 -8.8

Total 97 7.1 83 6.1 96 7.1
Mudança do total das receitas de impostos de fronteira
Sobre as importações da UE -42 -7.1 -45 -7.7 -42 -7.1
Sobre as importações do resto 
do mundo

-260 -16.5 -231 -14.7 -257 -16.3

Total -301 -13.9 -276 -12.8 -299 -13.8

Fonte: Cálculos baseados no modelo DG TRADE



2. Resultados preliminares: impacto sobre a integração regional (1)

 APE SADC-UE (artigo 1): um dos principais objectivos é a promoção dos fluxos de comércio intra-SADC

 Os resultados do modelo PE apresentam impactos limitados sobre o aumento geral das exportações (para a UE e o 
resto do mundo) → o impacto sobre os fluxos comerciais de Angola com o resto do mundo, incluindo a SADC, 
provavelmente seja insignificante (pelo menos a curto prazo)

 Os resultados do modelo PE são consistentes com a estrutura actual dos fluxos comerciais: as trocas comerciais entre 
a SADC e Angola são as mais baixas: de 2015 a 2019, em média, as exportações anuais foram de 1,4 bilhões de 

dólares (4% do total) e as importações anuais foram de 708,6 milhões de dólares (5% do total das importações)



8Fonte: ITC TradeMap



2. Resultados preliminares: impacto sobre a integração regional (2)

Oportunidades

 Explorar serviços inexplorados nos mercados da SADC e da UE → uma das três
cadeias de valor de aglomerados da Estratégia de Industrialização da SADC 2015-
2063 é a transformação de produtos agrícolas, que também é um sector prioritário
do PRODESI de Angola; espaço para o desenvolvimento de interesses ofensivos e
defensivos.

 Aplicar as disposições sobre regras de origem para acumular com outro Estado de
APE SADC ou Estado ACP com vista a desenvolver cadeias de valor regionais
(Protocolo 1 de APE SADC-UE)

 Aprender com as experiências de países pares sobre a implementação do STP e o
APE SADC-UE, particularmente para mobilizar recursos (técnicos e financeiros) a
nível regional e nacional para abordar as restrições do lado da oferta e à facilitação
do comércio
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3. Próximas etapas

 Análise dos efeitos das medidas não tarifárias, facilitação de investimentos e 
assistência técnica

 Estudos de caso do sector:

 Cadeias de valor agroalimentar

 Sector pesqueiro

 Com base em entrevistas
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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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