
 

ANGOLA 

1 - Visão Panorâmica  

 

  
1.1 – Quero conhecer o setor na Angola 
Serviços afeitos às tecnologias da informação e comunicação, inclusive serviços de valor adicionado a 
telecomunicações são um segmento com amplo potencial para o incremento de comércio e 
investimentos entre Brasil e Angola. 
 
O alvo mais comum de exportação de software e serviços de TI na África tem sido a Angola. Além da 
facilidade do idioma português, o Brasil está sendo atraído comercialmente pelo forte crescimento do 
país. 
 
O setor de TI é um dos mais dinâmicos da economia brasileira, e o Brasil é, há muito tempo, um pioneiro 
na área de políticas de incentivo à ciência e tecnologia, P&D e investimento no setor de TI. As empresas 
focadas em exportação terão um grande mercado em ascensão e benefícios do governo angolano caso 
escolham esse país como destino. 
 
O volume total de negócios dos associados da AEBRAN – Associação dos Empresários e Executivos 
Brasileiros em Angola (mais de meio bilhão de dólares anuais) e a diversidade das áreas em que atuam 
constituem excelente indicativo das oportunidades existentes em Angola.  
 
O governo da Angola criou um ministério específico, com vista a coordenar as políticas do país no 
domínio Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), e para se ter uma convergência das TIC. 
 
No campo das Tecnologias da Informação o governo angolano está atuando com determinação 
consolidando passo a passo o crescimento do país nessa área. 
 
Nesse contexto entram também as seguintes áreas: 
 A definição e aprovação da estratégia de desenvolvimento das tecnologias da informação em 

Angola, no período entre 2000 e 2010, aprovada na resolução do conselho de ministros 
número 5/01, de 23 de fevereiro. 

 A criação da comissão nacional das Tecnologias de informação (CNTI), em 2002. 
 O Programa de Ações para a Implementação da estratégia do governo para as Tecnologias da 

Informação, no período de 2000/2010, aprovado em 2004. 
 Definição e aprovação do plano da sociedade de Informação e do Plano de Ação para a 

Governação Eletrônica. 
 
Logo, certamente é de interesse comum de Brasil e Angola incentivar o estabelecimento de empresas e 
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o cruzamento de investimentos nesse setor. Ainda não há bancos brasileiros estabelecidos em Angola, 
mas cogita-se que isso venha a ocorrer em breve com a abertura de agências do Banco do Brasil e Banco 
Rural do Brasil18. 
 
A presença comercial de instituições financeiras estrangeiras tende a fomentar o fluxo de comércio e 
investimentos entre o país de origem e o país anfitrião, dado que, via de regra as instituições financeiras 
têm investimentos cruzados com empresas do setor secundário e terciário. 
Existem, então, relevantes oportunidades de negócios nos setores de distribuição e vendas (inclusive 
franquias), consultoria e assistência técnica e serviços afeitos às tecnologias da informação e da 
comunicação. 
 
1.2 -  Por dentro do ambiente regulatório 
O controle das exportações é regido na Angola pelo Ministério do Comércio e os exportadores para 
Angola devem apresentar toda a documentação solicitada pela BIVAC para permitir a emissão do 
Atestado de Verificação (ADV) ou CRF (Clear Report of Findings), que deve ser incluído na documentação 
para despacho aduaneiro de mercadorias.  
 
Diferentemente do Brasil na Angola o uso de um Despachante Oficial é obrigatório para todas as 
mercadorias com um valor igual ou superior a USD 1000. 
 
Informações adicionais: 
Podem ser obtidas através do Ministério angolano das Finanças, Direção Nacional das Alfândegas, tel. e 
fax: 00244 / 222 / 372 600, Internet: www.alfandegasdeangola.com  Email: 
comunicacoes@alfandegas.com 

2 -  Como Operar na Angola? 

2.1 – Como proceder no regime de vistos  
O visto ordinário apenas permite ao seu titular a entrada em território nacional por razões familiares e 
de prospecção de negócios e não dá direito a fixação de residência nem ao exercício de qualquer 
atividade remunerada. O visto ordinário é válido para uma ou duas entradas e permite a permanência 
do beneficiário no país, por um período de 30 dias. Ao cidadão estrangeiro que desejar permanecer na 
República de Angola por um período de tempo superior ao do visto ordinário, poder-se-lhe-à ser 
concedido uma autorização de permanência até 30 (trinta) dias, prorrogável uma única vez. 
 

O pedido de visto deve ser acompanhado da seguinte documentação: 
 Dois formulários devidamente preenchido com letra de imprensa ou dactilografados 

com tinta preta e devidamente assinados pelo requerente ou  beneficiário; 
 Duas fotografias tipo passe (3X4) coloridas e atualizadas; 
 Passaporte com validade superior a seis meses; 
 Fotocópia do bilhete de passagem para República de Angola com ida e volta; 
 Carta de chamada da entidade pública ou privada residente  em Angola; 
 Cópia de Identidade autenticada; 
 Cópia autenticada do Certificado Internacional de Vacinas; 
 Garantia de meios de subsistência, nos termos do artigo  13° da lei n/2/07, de 31 de 

Agosto, equivalente a U$D 200,00, por cada dia de permanência em território 
angolano. 

 
2.2 – Quero conhecer o mercado e identificar um parceiro local 
Para identificar um parceiro e conhecer o mercado na Angola recomenda-se consultar as associações de 
classe do setor. Importantes associações do setor no país estão listadas abaixo: 

 
 Associação Angolana de Provedores de Serviço de Internet - AAPSI 

Direção: Sílvio Almada - Presidente 
 Web: http://www.aapsi.og.ao/  
 

http://www.alfandegasdeangola.com/
mailto:comunicacoes@alfandegas.com
http://www.aapsi.og.ao/


 Associação Tecnológica de Angola - ATA 
Comissão Executiva: DIGITEL, LUATA, MEDTECH, PACOM, SISTEC                                                         
Web: http://www.netangola.com/ata/estatuto.h                                            
Email: rsantos@nexus.ao 
 

 Câmara de Comércio e Indústria de Angola  
Phone : 244-2-344 506 & Fax : 244-2-344 629  
Email : ccira@ebonet.net  
Web : http://www.angola.org  
 

2.3 – Quais são os segmentos econômicos no uso de tecnologia 
Recentemente, o governo da Angola tem feito esforços para viabilizar infra-estruturas e capacitação de 
mão-de-obra na área de tecnologia, indispensável para a expansão dos setores mais modernos da 
economia. Os investimentos que estão sendo realizados atualmente pelo Governo da Angola, nos 
domínios das tecnologias de informação e comunicação, vão alterar a situação herdada da era colonial, 
em que havia cobertura de comunicação apenas na costa do país. O governo vem investindo cada vez 
mais na implementação de softwares, exportação e importação, além da busca da modernização dos 
demais setores da economia. 
 
2.4 – Quais as principais entidades e associações de tecnologia 
 Inacom - Instituto Angolano das Comunicações 

http://www.inacom.og.ao 
 
 Afnog - African Network Operators Group 

http://www.afnog.org 
 

 ACS Angola - Comunicações e Sistemas 
http://www.acs.ao 

 
2.5 – Como abrir uma empresa 
No site Angola na Internet, é possível verificar processo inteiro da abertura de empresas com dados 
específicos: 
http://www.angolanainternet.ao/portalempresas/index.php?option=com_content&task=view&id=43&I
temid=104 
 
Lista-se aqui um passo a passo de acordo com as direções indicadas no website: 

2.5.1 - Administração do Bairro 

 Serviço: declaração para a constituição de empresa;   
Requisitos: atestado de residência e cópia do BI;  
Taxa: 13 USD;   
Prazo de emissão: 8 dias. 

 
2. 5.2 - Denominação Social da Empresa  

 Serviço: Ficheiro Central de Denominações; 
Requisitos: preencher formulário e apresentar cópia do BI; 
Taxa: 218 USD; 
Prazo de emissão: no mesmo dia. 

 
2.5.3 - Emissão de Cartão de Contribuinte  

 Serviço: Repartição de Bairro Fiscal;  
Requisitos: Declaração para constituição de empresa e cópia do BI; 
Taxa: não tem custos; 
Prazo de entrega: imediato. 

 
2.5.4 - Pagamento de Imposto para início de atividade  

 Serviço: Repartição de Bairro Fiscal;  
Requisitos: cópia do número de contribuinte e preenchimento do Documento de Arrecadação de 
Receitas;  

http://www.netangola.com/ata/estatuto.h
mailto:rsantos@nexus.ao
mailto:ccira@ebonet.net
http://www.angola.org/
http://www.inacom.og.ao/
http://www.afnog.org/
http://www.acs.ao/
http://www.angolanainternet.ao/portalempresas/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=104
http://www.angolanainternet.ao/portalempresas/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=104


Taxa: varia consoante o sector de atividade e a localização da empresa; 
Prazo: imediato. 

 
2.5.5 - Registro do Início da Atividade Comercial  

 Serviço: Conservatória do Registro Comercial; 
Requisitos: cópia do BI, do número de contribuinte, da declaração para constituição de empresa e da 
liquidação de imposto, sendo necessário também fazer o requerimento; 
Taxa: 105 USD pela Certidão de Registro Provisório, que é válida por um ano; 
Prazo de emissão: 30 dias (8 dias e 48 horas para urgências);  

 
2.5.6 - Registro Estatístico da Empresa  

 Serviços: Instituto Nacional de Estatística; 
Requisitos: cópia do BI, do número de contribuinte, da declaração para constituição de empresa, da 
liquidação de imposto e da declaração, sendo preciso preencher o modelo de requerimento; 
Taxa: 54 + 4 USD; 
Prazo de entrega: 8 dias. 

 
2.5.7 - Publicação da Empresa no Diário da República  

 Serviço: Imprensa Nacional de Angola; 
Requisitos: cópia da Certidão de Registro Comercial; 
Taxa: 59 USD; 
Prazo de entrega: 3 meses.  

 
2.5.8 - Parecer de Enquadramento Urbanístico e Interesse 

 Serviços: Administração Municipal de Bairro; 
Requisitos: cópia do BI e da liquidação de imposto, sendo necessário fazer o requerimento, 
apresentar o contrato de arrendamento ou título de propriedade/croqui de localização e declaração 
de renúncia; 
Taxa: 33 + 72 USD para a vistoria do local; 
Prazo de entrega: 10 dias.  

 
2.5.9 - Licenciamento para o exercício de atividade 

 Serviços: Ministério do Comércio; 
Requisitos: preencher quatro formulários, apresentar cópia do cartão de contribuinte, o parecer do 
enquadramento urbanístico, cópia da certidão comercial, registro comercial e registro criminal; 
Taxa: 20 + 67 USD para a vistoria ao local; 
Prazo de entrega: 5 dias.   

 
2.5.10 - Inscrição dos Trabalhadores no INSS  

 Serviços: Instituto Nacional de Segurança Social; 
Requisitos: preencher o formulário e entregar cópia do cartão de contribuinte; 
Taxa: 2 USD; 
Prazo de entrega: imediato. 

 
2.5.11 - Proposta de investimento nacional 

 Serviços: Agência Nacional de Investimento Privado; 
Requisitos: certidão de denominação social, cópia do registo comercial autenticada ou cópia do BI 
(em caso de pessoa singular), certidão do Bairro Fiscal e certidão da Segurança Social.  

 
 2.5.12 - Registro comercial definitivo da empresa  

 Serviços: Conservatória do Registro Comercial; 
Requisitos: publicação da abertura da empresa na 3.ª Série do Diário da República, sendo necessário 
fazer o requerimento; 
Taxa: 213 USD para Certificado de Registro definitivo; 
Prazo de entrega: 30 dias. 

 
2.6 – Como contratar um funcionário 
Na Angola para contratação de funcionários são feitos Contratos de Trabalho. Todos os termos legais 
onde deverão ser firmados os mesmo estão na Lei de Trabalho Geral de Angola A celebração do 
contrato de trabalho não esta sujeita a forma escrita, salvo nos casos que a lei expressamente 
determinar o contrário, o trabalhador porém tem sempre direito a exigir o contrato por escrito e no 



caso da contratação de estrangeiros na Angola o contrato é obrigatoriamente escrito devendo este  
conter pelo menos as seguintes menções:  

 Nome completo e residência habitual dos contratados 

 Classificação profissional e categoria ocupacional do trabalhador 

 Local do trabalho 

 Duração semanal do trabalho normal 

 Montante, forma e período de pagamento do salário e menção das prestações 
salariais  

 Data de inicio da prestação de trabalho 

 Lugar e data de celebração do contrato 

 Assinatura dos dois contratantes 
 

Lei de Trabalho Geral de Angola 
http://www.casadeangola.com.pt/coimbra/legis/LEI%20GERAL%20DO%20TRABALHO%20DE%2
0ANGOLA.pdf 
 
 

3 - Quais tributos e impostos é preciso recolher? 

3.1 - Software 
3.1.1 – Quais os tributos do Importador 

 Impostos sobre importações e direitos aduaneiros – incide sobre o valor CIF  e varia 
entre 5% e 35% 

 Imposto de selo - para além dos impostos de importação e direitos aduaneiros incidem 
sobre os bens importados o imposto de selo. Taxa : 0,5 % 

 Imposto de consumo - os impostos ad valorem, também incidem sobre produtos 
importados e de telecomunicações.. variam entre 5 e 30%, para serviços de 
telecomunicações normalmente é de 5% 

 Imposto sobre as transações internacionais 

 Direitos aduaneiros “ad valorem”. As taxas variam de 2% a 30%, consoante a sua 
posição e código pautal, correspondente a mercadoria. 

 
3.2 – Serviços de TI  
3.2.1 – Quais os tributos do Importador 

 Impostos sobre importações e direitos aduaneiros – incide sobre o valor CIF  e varia 
entre 5% e 35% 

 Imposto de selo - para além dos impostos de importação e direitos aduaneiros incidem 
sobre os bens importados o imposto de selo. Taxa : 0,5 % 

 Imposto de consumo - os impostos ad valorem, também incidem sobre produtos 
importados e de telecomunicações.. variam entre 5 e 30%, para serviços de 
telecomunicações normalmente é de 5% 

 Imposto sobre as transações internacionais 

 Direitos aduaneiros “ad valorem”. As taxas variam de 2% a 30%, consoante a sua 
posição e código pautal, correspondente a mercadoria. 

 

4 – Por dentro dos acordos bilaterais 
Brasil e Angola buscam fortalecer seus laços comerciais e políticas. Desde 2003 esse processo se 
intensifica. Os dois países celebraram diversos acordos de cooperação técnica, educacional, econômica 
e cientifica. Além disso, assinaram programas de cooperação cultural e também protocolos de 
cooperação no domínio do petróleo, setor muito forte na Angola. Mais de trinta empresas brasileiras 
estão instaladas no país atualmente. 
 

Título Data de celebração Entrada em vigor 

http://www.casadeangola.com.pt/coimbra/legis/LEI%20GERAL%20DO%20TRABALHO%20DE%20ANGOLA.pdf
http://www.casadeangola.com.pt/coimbra/legis/LEI%20GERAL%20DO%20TRABALHO%20DE%20ANGOLA.pdf


Acordo de Cooperação Cultural e Científica. 11/06/1980 11/02/1982 

Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica. 11/06/1980 11/02/1982 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica, de 
11/06/80, na Area de Comércio. 

12/04/1983 12/04/1983 

Protocolo Adicional ao Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica sobre 
Cooperação no Campo das Comunicações, de 11/06/80. 

20/10/1983 20/10/1983 

Protocolo de Intenções na Área de Desenvolvimento Educacional. 10/09/1991 10/09/1991 

Acordo sobre a Supressão de Vistos em Passaportes Diplomáticos e de Serviços. 31/05/1999 30/09/2000 

Acordo sobre Supressão de Vistos em Passaportes Diplomáticos, Especiais e de 
Serviços (no âmbito da CPLP) 

17/07/2000 11/09/2003 

Protocolo de Intenções para Cooperação Técnica no Domínio da Segurança e da 
Ordem Pública. 

14/11/2000 14/11/2000 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica para 
Apoiar o Desenvolvimento do Programa Nacional "Escola para Todos", em sua fase 
Emergencial (2002-2015). 

01/08/2002 01/08/2002 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica para 
a Implementação do Projeto "Reorganização, Fortalecimento Institucional e 
Inovação Metodológica da Extensão Rual como Estartégia de Desenvolvimento Rural 
Sustentável em Angola". 

03/11/2003 03/11/2003 

Protocolo de Cooperação Técnica na Área do Meio Ambiente. 03/11/2003 03/11/2003 

Protocolo de Cooperação sobre Cooperação Técnica na Área de Agricultura e 
Pecuária. 

03/11/2003 03/11/2003 

Protocolo de Cooperação Técnica para apoio ao Instituto de Formação da 
Administração Local (IFAL). 

03/11/2003 03/11/2003 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica para 
a Implementação do Projeto "Fortalecimento da Educação Ambiental em Angola". 

03/11/2003 03/11/2003 

Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica para 
as Áreas do Trabalho, Emprego e Formação Profissional. 

03/11/2003 03/11/2003 

Programa de Trabalho em Matéria de Cooperação Científica e Tecnológica. 03/11/2003 03/11/2003 

Programa de Cooperação Cultural para 2004 a 2006. 04/11/2003 04/11/2003 

Segunda Emenda ao Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Econômica, 
Científica e Técnica na Área de Formação Profissional, firmado em 28/04/1999. 

04/11/2003 04/11/2003 

Fonte: www2.mre.gov.br/dai/biango.htm 

5 – Fontes de Pesquisa 
 www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ao.html 
 www.exporta.sp.gov.br/ 
 www.BrasilGlobalNet.gov.br/ 
 www.aprendendoaexportar.gov.br/ 
 aliceweb.desenvolvimento.gov.br/ 
 www.mre.gov.br 
 www.portaltributario.com.br 
 www.guiadelogistica.com.br/ 
 www.mbi.com.br/ 
 brasilexportati.com/ 
 www.outsourcebrazil.com.br/ 
 www.ccia.ebonet.net/guia_exportadores.htm 
 www.angolanainternet.ao/cnti/ 
 www.schenker.pt/servicos/index.htm 
 www.mtti.gov.ao/default.aspx 
 www.minfin.gv.ao/fsys/Sintese_Sistema_Tributario_Angolano_Maio07.pdf 
 www.bfa.ao/Uploads/Angola_Dez06_v2.pdf 
 news.ideavalley.net/2007/01/16/brasil-comeca-a-exportar-software-a-africa/ 
 www.ccia.ebonet.net/guia_importadores.htm 

http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_02_501.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_03_502.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_06_504.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_06_504.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_07_505.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_07_505.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_17_515.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_24_4653.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_24A_5325.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_24A_5325.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_25_4793.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_25_4793.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_28_4997.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_28_4997.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_28_4997.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_33_5185.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_33_5185.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_33_5185.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_33_5185.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_39_5191.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_38_5190.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_38_5190.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_37_5189.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_37_5189.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_31_5183.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_31_5183.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_30_5182.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_30_5182.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_35_5187.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_42_5194.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_40_5192.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/b_ango_40_5192.htm
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ao.html
http://www.exporta.sp.gov.br/
http://www.brasilglobalnet.gov.br/
http://www.aprendendoaexportar.gov.br/
http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/
http://www.mre.gov.br/
http://www.portaltributario.com.br/
http://www.guiadelogistica.com.br/
http://www.mbi.com.br/
http://brasilexportati.com/
http://www.outsourcebrazil.com.br/
http://www.ccia.ebonet.net/guia_exportadores.htm
http://www.angolanainternet.ao/cnti/
http://www.schenker.pt/servicos/index.htm
http://www.mtti.gov.ao/default.aspx
http://www.minfin.gv.ao/fsys/Sintese_Sistema_Tributario_Angolano_Maio07.pdf
http://www.bfa.ao/Uploads/Angola_Dez06_v2.pdf
http://news.ideavalley.net/2007/01/16/brasil-comeca-a-exportar-software-a-africa/
http://www.ccia.ebonet.net/guia_importadores.htm


 www.angolanainternet.ao/portalempresas/index.php?option=com_content&task=view&id=43
&Itemid=104 

 www.consuladodeangola.org/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=246 
 www.embaixadadeangola.com.br/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=69:vist

oordinario&catid=34:tipos-de-vistos&Itemid=71 
 portugues.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=7 
 www.angonoticias.com/full_headlines.php?id=24566 
 www.exporthome-angola.exponor.com/ 
 www.oecd.org/dataoecd/29/58/35350793.pdf 
 eventos.ulusofona.pt/NegociosAfrica/angola.html 

 
6 – Dicas adicionais  
As línguas de correspondência são português, francês e inglês. Em caso de dificuldade, o importador é 
obrigado a traduzir a correspondência, facturas comerciais ou outra documentação de suporte, em 
língua portuguesa.  As relações entre Brasil e Angola são muito interessantes, há grande potencial de 
exportação para a nação africana, especialmente devido à aproximação cultural e lingüística. O Brasil foi 
o primeiro país a reconhecer a independência de Angola e sempre houve grande simpatia por parte dos 
angolanos para com os brasileiros e vice-versa. A cultura brasileira é fortemente inserida no país, por 
meio de novelas, por exemplo. 
 
Como a Angola importa grande parte de seu consumo (aproximadamente 40%) vê-se um mercado 
potencial forte, capaz de apresentar lucros ainda maiores devido ao crescimento econômico que o país 
africano experimenta nos últimos anos, devido ao aumento da produção petrolífera. 

http://www.angolanainternet.ao/portalempresas/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=104
http://www.angolanainternet.ao/portalempresas/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=104
http://www.consuladodeangola.org/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=246
http://www.embaixadadeangola.com.br/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=69:vistoordinario&catid=34:tipos-de-vistos&Itemid=71
http://www.embaixadadeangola.com.br/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=69:vistoordinario&catid=34:tipos-de-vistos&Itemid=71
http://portugues.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=7
http://www.angonoticias.com/full_headlines.php?id=24566
http://www.exporthome-angola.exponor.com/
http://www.oecd.org/dataoecd/29/58/35350793.pdf
http://eventos.ulusofona.pt/NegociosAfrica/angola.html

