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Capítulo - 1 

Introdução 

 
 
 
1.1. Antecedentes do projeto 
 

O Governo de Angola obteve 
financiamentos do Banco Africano de 
Desenvolvimento (AfDB) para implementar a 
capacidade institucional para o 
Desenvolvimento do Sector Privado Projecto. 
Ele suporta os serviços públicos para 
promover o desenvolvimento de setores não 
petrolíferos. O desenvolvimento da agro-
indústria e do conjunto do sector agrícola e 
pecuário de Angola é prioridade fundamental 
e um objectivo estratégico para a 
diversificação da economia Angolana. 
 

Angola é o lar de mais de 30 milhões 
de pessoas. Apesar de sua rápida migração 
rural-urbana, 64% da população reside em 
áreas rurais. Angola, com terras férteis e  clima 
favorável, é adequada para uma variedade de 
colheitas e animais domésticos. Dito isto, 
apenas 30% das terras aráveis é cultivado, e 
10% da agricultura é utilizado para fins 
comerciais. Perda Pós-colheita de Angola 
(PHL) de milho é de aproximadamente US$ 
20,5 bilhões/ano e US$ 45 milhões/ano para a 
mandioca. A lacuna da oferta e da procura 
para estes e outros produtos agropecuários 
que resultam da incapacidade de o mercado 
local para fornecer a qualidade, a 
pontualidade e a transformação requerida por 
mesmo jogadores no mercado secundário são, 
de facto, impressionante. Desafio de Angola 
para se tornar competitivo na agricultura e 
pecuária, é complexo, desde a infra-estrutura 
deficiente, ineficaz e ineficiente de canais de 
distribuição de propaganda do lado da oferta, 

a ausência de capital, e a falta de capacidade 
de transformação. Angola é o quinto maior 
comprador de produtos avícolas no mercado 
dos Estados Unidos e o terceiro para os 
produtos agrícolas no mercado da África. 
Com as importações de alimentos de Angola a 
crescer a um ritmo insustentável de mais de 
metade da sua produção. Por isso o 
impulsionamento do enorme potencial de 
exploração da agricultura e da pecuária do 
país torna-se crítico para o crescimento 
económico e sustentávelnacional. 
 

No âmbito do Programa de Apoio à 
produção, diversificação das exportações e 
substituição de importações (PRODESI), parte 
do actual 2018-2022 Plano Nacional de 
Desenvolvimento (PND) está a ser 
implementado, com um conjunto estratégico 
de três (3) eixos principais, dezessete (17) 
agrupamentos, e sessenta e seis (66) 
actividades identificadas. 
 

Para este efeito, o Ministério de 
Economia e Planejamento (MEP) tenciona 
contratar os serviços de uma empresa de 
consultoria para avaliar e atualizar os recursos  
agrícolas, pecuários e florestais, proceder a 
estudos de desenvolvimento da cadeia de 
valor agrícola com projecto de estudos 
complementares e os correspondentes planos 
de negócios, e projetar o sistema de 
informação e de gestão (MIS). 

 
 



 

2 

In
tr

od
u

çã
o 

1 1.2. Contratação do Consultor de 
Agrupamentos Agroindustriais  

 
A Mahindra Consulting Engineers 

Limited (MACE), a Índia está mandatado pelo 
MEP como consultora para avaliar e atualizar 
os dados agrícolas, pecuários e florestais fazer 
estudos de desenvolvimento da cadeia de 
valor, proceder à elaboração de estudos 
complementares e à elaboração de planos de 
negócios junto com o projeto de MIS através 
do contrato número 2018-UGP-004, 30 de 
Novembro de 2018. 

 
1.3. Termos de Referência 

 
Os termos de referência para a 

atribuição são detalhado abaixo: 
 

A) Avaliação dos estudos sectoriais 
existentes, elaboração de 
agrupamentos agroindustriais 
relevantes 
 
 A conceitualição generalizada dos 

agrupamentos Agroindustrials; 
 Conceito de projeto e justificativos 

para o estabelecimento de 
agrupamentos Agroindustriais;  

 Compreender o ambiente do 
projeto e as principais áreas a visar 
para a adopção de oportunidades 
da cadeia de valor; 

 Visão e missão do agrupamento 
Agroindustrial;  

 A estratégia do agrupamento 
Agroindustrial; 

 A estratégia da integração; 
 A Análise comparativa; 
 Os diferenciais dos produtos; 
 Partes interessadas: mapeamento e 

consulta das partes interessadas; 
 Análise dos fatores relevantes 

estrategicamente no macro-
ambiente; 

 Análise das características 
económicas dominantes da 
indústria; 

 Análise do sector e os objetivos do 
projeto, a vantagem competitiva da 
análise; 

 Modelagem de avaliação;  
 Mapeamento estratégico, 

segmentação, posicionamento e 
mistura de produtos. Mapeamento 
das matérias-primas, o conjunto de 
capacidade da região e de outros 
recursos; 

 Avaliação do  sector agricola 
identificado dentro dum raio em 
torno da localização proposta do 
agrupamento Agroindustrial; 

 Pesquisa e desenvolvimento 
(P&D); 

 Perfil de produção;  
 Produtos e análise de mercados;  
 Ambiente Político e análise 

institucional;    
 Análise da cadeia de valores; 
 Análise da cadeia de valores local 

em Angola, incluindo a agro-
alimentar, as práticas atuais da 
cadeia de valor, as novas 
tendências e novas oportunidades;  

 Análise das tecnologias típicas 
para selecionar mercadorias; 

 Análise econômica; 
 Segmentação e posicionamento; 

análise 
 Identificação dos Pontos Fortes, 

Fraquezas, Oportunidades e 
Ameaças  para cada intervenção; 

 Definição das zonas; 
 Definição do uso da terra; 
 Definição da rede de transporte; e 
 Análise do quadro político e do 

quadro regulamentar. 
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1 B) Plano de negócios  do 
desenvolvimento de agrupamentos 
ago-industriais 
 
 Estratégias de articulação e 

localização; 
 Análise da conectividade e 

ligações em estradas, (rodovias e  
ferrovias) portos, aeroportos, etc.; 

 O local e análise técnica; 
 Finalização de dimensionamento, 

localização, foco e faseamento de 
desenvolvimento; 

 Topografia; 
 Delimitação e definição legal do 

agrupamento Agroindustrial; 
 A confirmação do local da aptidão 

para a agrupamento 
Agroindustrials; 

 Componentes do projecto 
proposto no âmbito do plano de 
desenvolvimento principal; 

 Plano Diretor; 
 Princípios do planeamento; 
 Conceitos de planejamento; 
 Zonas de marcação; 
 Zoneamento, mistura de 

instalação e configuração; 
  Agrupamentos 

agroindustriais; padrão de uso 
da terra. 

 Faseamento dos agrupamentos 
agro: desenvolvimento; 

 Iniciativas de sustentabilidade; 
 Plano Diretor dos componentes; 
 Requisitos de infra-estrutura; 

no local e fora dele  
 Planeamento das infra-estrutura 

dentro dos agrupamentos de agro-
negócio sustentavél; 

 Agro especialização a montante e  
a juzante da infra-estrutura;  

 Identificação e localização dos 
motores de infra-estrutura externa; 

 Revisão social e ambiental;  

 Análise da situação da infra-
estrutura física, económica, social e 
da infra-estrutura institucional.  

 Estratégia de implementação e 
plano de faseamento; 

 Análise Jurídica e estruturação do 
projeto; 

 Estratégia de desenvolvimento de 
projeto e execução do projecto; 

 Posicionamento de Marca e 
estratégias de propaganda;  

 Calendário de execução e micro-
nível de acção;  

 Facilitação e aprovações 
governamentais;  

 Estruturação do projeto, as opções 
de pacotes de contrato, resultados 
e identificação de funções e 
responsabilidades; 

 Compromisso de várias agências 
para a execução do projeto, tais 
como a exoneração fiscal, 
atribuição de terras, as folgas das 
ambientais, de segurança, de 
desalfandegamento das 
mercadorias, as autoridades 
portuárias e o seu transporte para 
o local; 

 Análise da convergência dos 
planos e programas da área;  

 Documento de licitação condições 
marcantes, Pedido de 
Qualificações (RFQs), Solicitação 
de Propostas (SDP) e contratos de 
concessão características 
marcantes;  

 Organização e estrutura de gestão;  
 Operação e Manutenção (O&M) 

estratégia;  
 Desenvolvimento de um modelo 

de negócios sustentável lona e 
curva de estratégia;  

 Desenvolvimento do balanceado 
cartão de registo;      

 Planejamento de cenário; 
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1  Análise de Investimentos, análise 
financeira, plano de negócios e 
modelo de negócio sustentável 
para acréscimo de valor agro-
alimentar, incluindo o 
desenvolvimento da agrupamento 
Agroindustrials; 

 Estudo de viabilidade de projeto e 
análise de viabilidade;  

 Receitas receitas condutores e 
modelagem;    

 Meios de financiamento, análise de 
modelos financeiros e de 
investimento;  

 Análise de riscos e 
vulnerabilidades e medidas de 
mitigação; 

 Análise FOFA;  
 Análise de sensibilidade do 

projeto;  
 Cálculo dos custos do ciclo de vida;  
 Estudos sobre a estrutura de 

impostos e estrutura de 
regulamentação;  

 Fase do projeto - análise de 
produtos, investimento, 
capacidade, penetração de 
mercado, o cliente alvo;   

 Quadro de desenvolvimento 
inclusivo;  

 Avaliação de oportunidades 
adicionais de desenvolvimento de 
negócios e compatível; 

 Benefícios para sectores;  
 Benefícios para atores; 
 As iniciativas de sustentabilidade e 

a proposta para a realização do 
crescimento inclusivo;  

 Valor compartilhado; e 
 A eco-eficiência, produção mais 

limpa, desenho para o meio 
ambiente, a análise da economia 
circular e  modelos de valorização 
de resíduos 
 
 

C) MIS 
 
 A  proposta de organização, 

execução, avaliação de capacidade 
e de formação; 

 Sub-sector investimento sábio 
oportunidade; 

 Os perfis de projetos abrangendo 
tanto agro-processamento e infra-
estrutura; 

 Planos de negócios e transações 
relacionadas com opções; 

 Materiais para a promoção do 
investimento; 

 Banco de dados sobre a 
investidores; 

 Roteiro de investimento; e  
 Provável calendário de 

conferências e seminários, eventos, 
exposições e outras formas de 
mobilização de investimentos para 
a conferência 

 
1.4. Visita ao local e reuniões de consulta 

das partes interessadas 
 
O processo de consulta a partes 

interessadas foi realizada durante a visita da 
missão de 18 de Fevereiro a 2 de Março de 
2019. 

 
Durante a missão, a equipe teve uma 

reunião de partida com vários funcionários da 
Pemáx, Ministério da Agricultura e Florestas 
(MINAGRIF), Ministério da Indústria 
(MIND), Ministério do Comércio(MINCO), 
Ministério das Pescas e do Mar 
(MINPESMAR) e as várias partes interessadas 
em Luanda. Além disso, o relatório inicial 
apresentação foi feita para os principais 
envolvidos. 

 
Durante a missão, a equipe também 

conheceu os actores do mercado e agro actores 
industriais localizados em Angola como 
KIKAVO e Quiminha agrícola integrada e 
Projecto de Desenvolvimento Regional. 
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1 Os detalhes da consulta e 
considerações pertinentes, são incorporadas 
no relatório. 

 
1.5. A estrutura do   relatório de 

viabilidade  
 
O estudo inclui a avaliação dos 

estudos sectoriais existentes, elaboração de 
relevantes medidas agro-negócio 
agrupamentos, especificações e planos de 
negócios, modelões de fabricas, e as opções de 
transações comerciais, MIS, material de 
propaganda e publicidade e de investimento 
mapas de estradas, de acordo com os termos 
de referência (ToR). O estudo apresenta 
detalhes do desenvolvimento de 
agrupamentos agro-polos em duas províncias 
de Angola Quibala e Cacuzo. Assim, 
Agrupamento Agroindustrial (QAC) de 
Quibala e o Agrupamento Agroindustrial 
(CAC) de Cacuzo são grandes áreas 
delimitadas, tendo não só potencial 
substancial para a substituição de importações 
de produtos agricolas mas também oferece 
enormes oportunidades de exportação e as 
estratégias para este fim são discutidos neste 
relatório. Uma abordagem holística é tomada 

em termos de integração contínua da Zona de 
Aquisição de Agro-Mercadorias (ACPZ) 
totalmente equipado com uma infra-estrutura 
comum e especializada em infraestruturas 
modernas de agropecuária e ecossistemas de 
agregação de fazendeiros. A ACPZ é 
composta por: 

 
(i) A agricultura comercial; 
(ii) A agricultura familiar, os 

marginalizados , os agricultores 
médios e os agricultores 
comerciais; 

(iii) Outros métodos de cultivo como 
modelo cooperativo, contrato de 
gestão, contrato de agricultura 
biológica; e 

(iv) Produção agrícola em estufas 
para atender às necessidades 
específicas das unidades 
ocupantes do Centro de 
Transformação Agrícola (ATC) e 
do Centro de 
Agroprocessamento (APH). 

 
Exposição 1.1 apresenta a estrutura do 

relatório de viabilidade.   

  
 Exposição 1.1: Estrutura do relatório de viabilidade 

 
Capítulo 1 - 
Introdução 

o Este capítulo aborda uma introdução a proposta do projecto, os 
objectivos subjacentes ao conceito de projeto e o formato do relatório 
com uma introdução de cada capítulo. 

Capítulo 2 -  
As atividades e 
metodologia de 

abordagem 

o Este capítulo trata das actividades sobre o desenvolvimento de 
QAC/CAC, juntamente com a abordagem da metodologia adotada 
para o estudo. 

Capítulo 3 - 
Agricultura e 
sector aliado 
potencial de 

Angola 

o Este capítulo apresenta uma visão sobre o  potencial do sector 
agropecuario e afins; e 

o A análise detalhada do  potencial do sector agro revelando as 
oportunidades ilimitadas para acréscimo de valor e espaço para 
estabelecer a  iniciativa agricola em grande escala no país.  

Capítulo 4 - 
Conceituação e 
configuração do 

o Este capítulo discute as limitações e desafios, impedindo o 
crescimento do agronegócio em Angola, e a importância de 
QAC/CAC para abordar os desafios identificados e para o 
desenvolvimento sustentável do agronegócio; 
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1 agrupamento 
agro- 

o A iniciativa do governo para estabelecer QAC/CAC é um importante 
passo nesta direção, para promover o crescimento sustentável na 
agricultura e sectores afins; 

o O capítulo lida com o conceito subjacente ao desenvolvimento de 
excelência QAC/CAC, juntamente com a fundamentação; 

o Além disso, o capítulo lida com a identificação dos principais fatores 
que determinam a estratégia de crescimento. A discussão inclui 
também os diferenciais do produto, que separa o desenvolvimento 
QAC/CAC e cria um novo paradigma para o agronegócio 
sustentável no país, juntamente com fatores que influenciam a eles; 

o O capítulo também destaca a importância da análise comparativa 
para o desenvolvimento; e 

o O capítulo conclui com uma breve visão geral dos vários elementos 
que compõem o desenvolvimento de  

o ACPZ écomposto de agricultura comercial, agricultura familiar, 
outros métodos agrícolas, a produção agrícola para alimentar 
requisitos específicos do ocupante, unidade de ATC, a produção 
agrícola para alimentar requisitos específicos da unidade ocupante 
de APH dentro QAC/CAC; e 

o APH para competitividade e viabilidade de custos operacionais de  
produção da unidade de processamento, agregação/recolha, pré-
processamento e transformação. 

Capítulo 5 - 
mapeamento e 

consulta das 
partes 

interessadas 

o Para o sucesso sustentado de desenvolvimento e operação de 
QAC/CAC, seria imprescindível que o exercício de planejamento e 
configuração deve considerar os pontos de vista e opiniões das partes 
interessadas e absorver adequadamente as interferências das 
deliberações no âmbito do processo de consulta às partes 
interessadas na fase de planificação;  

o Nesse sentido, o estudo inclui o processo de consulta das partes 
interessadas e o presente capítulo apresenta os detalhes do exercício 
de mapeamento de atores e do processo de consulta; e 

o O capítulo detalha as deliberações realizadas durante as reuniões, 
como parte da primeira missão de visita. 

Capítulo 6 - 
cadeia de valor de 

Mercadorias,  
intervenções 
prioritárias e 

dimensionamento 
de APH’s 

o Análise de  produtos agrícolas adequado para QAC/CAC;  
o Priorização de mercadoriaspara QAC/CAC e uma consideração 

crítica para processamento e adição de valor; 
o Análise crítica da cadeia de valor selecionado mercadorias cobrindo 

constrangimentos, oportunidades e intervenções estratégicas; 
o Grandes oportunidades para o processamento de produtos de 

destino; e 
o Estimativa do excedente comercializável líquido e área industrial 

para o processamento de requisitos identificados na zona de APH em 
ambos os geradores QAC/CAC. 

Capítulo 7 -  
Análise de 

agrupamentos 
para agro-polos 

o A localização proposta para o estabelecimento de QAC/CAC tem 
sido avaliada com respeito a actividades e vários  elementos de 
desenvolvimento; e 
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1 o O capítulo também fornece o local detalhando as suas principais 
características e perfil geral da província do Kwanza Sul, Malanje e 
incluindo os detalhes dos locais identificados para APH quanto ao 
seu clima, temperatura, geologia, vento e culturas em curso. 

Capítulo 8 -  
Definição de zona 

o A exigência esperada de matéria-prima para processamento tem de 
ser cumpridas dentro de prazos razoáveis, na zona de compras ACPZ 
composto de agricultura comercial, agricultura familiar, outros 
métodos agrícolas, a produção agrícola para alimentar requisitos 
específicos do ocupante, unidade de ATC, a produção agrícola para 
alimentar requisitos específicos da unidade ocupante de APH dentro 
QAC/CAC para a competitividade em custos e viabilidade das 
unidades de processamento operacional. Portanto, é imperativo o 
estudo do teste padrão da utilização da terra, agro-mercadorias 
arquitetura de produção e transporte de zonas de produção, as 
articulações para garantir um fornecimento constante de matérias 
primas de qualidade para unidades de processamento, localizado no 
APH dentro QAC/CAC. 

Capítulo 9 -  
Plano Diretor dos 

APH’s e ATC’s 

o A importância do planejamento mestre exercício pode ser entendido 
e apreciado pelo fato de que ele oferece um modelo claro e preciso 
para empreender o processo de desenvolvimento; 

o Este capítulo discute a estrutura de APH e ATC mestre plano. O 
planejamento de instalações dentro da área alocada será da 
responsabilidade das respectivas empresas privadas / unidades de 
ocupação. No entanto, tal planejamento deve respeitar os 
regulamentos gerais e determinações emitidas pela autoridade de 
desenvolvimento QAC/CAC; 

o Este capítulo apresenta uma introdução aos princípios de 
planeamento, objectivos de planeamento e concepção do núcleo APH 
área de processamento; 

o Considerações de desenho e planejamento para a realização do 
exercício de planejamento mestre do ATC são também detalhadas; 

o Além disso, a discussão inclui elementos do plano diretor como APH 
e ATC teste padrão da utilização da terra, parcelamento, zoneamento, 
plano de desenvolvimento e em fases do desenvolvimento; e 

o Vários elementos de eco-parque industrial, iniciativas de 
sustentabilidade, ecologia industrial, economia circular, princípios 
também foram incorporadas no processo de planejamento para 
posicionar o desenvolvimento numa trajectória sustentável. 

Capítulo 10 - 
Infra-estruturas e 
instalações dentro 

de APH e ATC 

o Prestação de serviços de infra-estrutura e instalações é crucial para o 
desenvolvimento sustentado do ocupante e o funcionamento de 
unidades de APH e ATC; 

o Identificação e planejamento das várias infra-estruturas e instalações 
de apoio para a criação de APH e ATC constituem as tarefas críticas; 

o Por conseguinte, o capítulo apresenta os detalhes de infra-estrutura 
comum e uma  infra-estrutura especializada agri criados dentro de 
APH e ATC (ou seja, além dos limites das parcelas identificadas 
atribuído em APH e ATC); 
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1 o A infra-estrutura comum de APH e ATC será regularmente mantido 
e continuamente atualizado para ser globalmente competitivo;  

o O capítulo fala de uma infra-estrutura comum que são agrupadas nos 
seguintes grandes cabeças; 
I. Infra-estrutura geral incluindo muros e vedações; estradas; 

transporte não-motorizado; aluguer de circulação; vias de 
pedestres e não-veículos; parques de estacionamento; segurança 
e vigilância; conectividade eficiente, e digitalização; 
características específicas de forma diferente e capacitada;  

II. Infra-estrutura social abrangendo centro de formação, centro de 
incubação; zona residencial; zona comercial; zonas de infra-
estruturas de utilidade e de infra-estruturas de apoio; zonas de 
utilização inovadora de espaço aberto e visível; 

III. Respeito ambiental e infraestruturas de espaços verdes cobrindo 
tratamento de águas; abastecimento de água potável adequado, 
incluindo a reciclagem de águas residuais e de águas pluviais ; 
drenagem; reutilização de água de chuva; redes de esgotos; 
estações de tratamento de águas residuais e saneamento; Gestão 
de resíduos sólidos (GRS), incluindo  compostagem e estruturas 
de redução da poluição ambiental; assegurar o fornecimento de 
energia e energia renovável; utilização de resíduos para 
produçãoda energia do local com uso eficiente da iluminação 
pública; 

IV. Agro-industrias especializadas que abrangem infra-estruturas de 
armazenamento de matérias-primas, armazenagem, embalagem 
e rotulagem, classificação e ordenação, garantia de qualidade e 
controle de qualidade em laboratório, etc.; e 

V. O capítulo também trata da disseminação de tecnologia, módulo 
do CoE e capacitação - como parte das areas do ATC e do CoE 
nas zonas de compras. 

Capítulo 11 -   
Ligações fora do 
local, tirantes e 

agro infra-
estrutura nos 

ACPZ 

o Para a operação comercial sustentada das indústrias / unidades 
ocupantes de QAC/CAC, é pertinente que a infraestrutura agrícola 
na ACPZ, a infraestrutura externa e a conectividade QAC /CAC e as 
ligações diretas às mercadorias processadas sejam adequadamente 
abordadas; 

o Este capítulo analisa detalhadamente os requisitos das ligações de 
mercadorias ao QAC / CAC, infraestrutura comum do ACPZ para 
QAC / CAC, incluindo uma rede de centros de agregação / coleta, 
soluções integradas de logística agropecuária, vias de acesso, fonte de 
alimentação e telecomunicações para QAC / CAC, etc .; e 

o O capítulo também fornece os requisitos de ligações de conectividade 
ao ACPZ para QAC / CAC. 

Capítulo 12 - 
Estratégia de 

Desenvolvimento 
e a participação 
do setor privado 

o Este projeto é o primeiro do género em Angola dirigido para o 
desenvolvimento sustentável e desenvolvimento holístico do 
agronegócio,  infra-estruturas de agrupamentos Agro Sustentáveis e 
de agro-industrialização em Angola, portanto um modelo adequado 
que precisa de ser desenvolvido;   
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1 o O modelo de desenvolvimento dos QAC / CAC abrange opções 
como intervenções do governo ou no modo Parceria Público-Privada 
(PPP) ou inteiramente pelo setor Privado. O modelo PPP de 
desenvolvimento de projetos de infraestrutura envolvendo diferentes 
operadores utiliza os conceitos de Veículos de Propósito Específico 
(VPSs). Os VPS são formados e destinados especificamente para os 
projetos identificados e são as entidades legais que implementam e 
operam o projeto; 

o Este capítulo apresenta os detalhes da estratégia de desenvolvimento 
e opções de projeto, estrutura, VPS, documentação necessária e 
responsabilidades das diversas agências em desenvolvimento e de 
gestão de QAC/CAC; 

o O desenvolvimento da infraestrutura comum QAC/CAC deve estar 
sob o controle da Unidade de Implementação do Projeto (QAC/CAC-
PIU) criado no MINAGRIF para gerir a implementação do 
QAC/CAC. A PIU deverá ser formada sob MINAGRIF e terá 
representantes da República de Angola (RoA) e do governo local; 

o A O&M da infra-estrutura comum QAC/CAC devem estar sob o 
controle de QAC/CAC-VPS. O QAC/CAC-VPS será inteiramente 
uma entidade do sector privado; 

o A execução de QAC/CAC conectividade e infraestrutura externa 
deve ser através do terceiro partido, e QAC/CAC-PIU deve envolver 
activamente no acompanhamento do progresso das actividades e 
realizar uma coordenação eficaz para conclusão dessas actividades; 

o O desenvolvimento e a gestão de APH e ATC devem estar sob o 
controlo da VPS separado (APH e ATC-VPS) e devem ser 
supervisados por agências governamentais como RoA; 

o O capítulo baseia-se nas seguintes areas:  
 QAC/CAC-PIU - Âmbito de aplicação e modo de execução; 
 QAC/CAC- VPS - Âmbito de aplicação e modo de execução; 
 O âmbito de aplicação da APH e ATC-VPS e o modo de execução; 
 O âmbito de outros órgãos; e 
 Exclusão do âmbito específico de QAC/CAC-PIU, QAC/CAC- 

VPS, APH e ATC- VPS. 
o O capítulo lida com diferentes opções de cenário sobre a extensão da 

participação de RoA, governo local através de QAC/CAC-PIU e o 
envolvimento do sector privado, incluindo papéis e 
responsabilidades no desenvolvimento e operações da proposta de 
APH e ATC. O APH e ATC incluem opções de desenvolvimento; 
 Opção 1 - 100% detida e gerida por RoA/Governo Local através 

de uma agência nodal, QAC/CAC-PIU, QAC/CAC- VPS; 
 Opção 2 - PPP estrutura com QAC/CAC-PIU, QAC/CAC- VPS 

com 26% de participação no capital; 
 Opção 3 - Envolvimento de QAC/CAC-PIU, QAC/CAC- VPS, 

instituições financeiras e bancos, um consórcio de investidores 
privados - Engenharia, Aquisições e Construção (EPC) e O&M 
através de agências profissionais;  
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1  Opção 4 - 100% no sector privado. 
o A discussão inclui também uma metodologia detalhada para a 

selecção de um parceiro estratégico para APH e ATC- VPS; 
o O capítulo apresenta a estrutura de governança e gestão QAC/CAC 

-PIU, QAC/CAC-VPS, ATC e APH- VPS;  
o O estudo também inclui atividades de QAC/CAC-PIU, QAC/CAC- 

VPS, APH e ATC- VPS durante a fase de execução e fase de O&M; e 
o O capítulo também analisa as ligações e areas de cooperação 

estratégica. 
Capítulo 13 -  

Custo do projeto  
o O capítulo lida com o custo do desenvolvimento de infraestrutura 

comum QAC/CAC incluindo infraestrutura agricola  QAC/CAC, 
ligações a infra-estruturas externas, desenvolvimento e infra-
estrutura APH e ATC e infra-estruturas agrícolas especializadas 
dentro dos limites da APH e ATC;  

o O custo  tem como suporte: 
 QAC/CAC-PIU - Âmbito de aplicação e modo de execução; 
 O âmbito de aplicação da APH e ATC-VPS e o modo de execução; 
 O âmbito de outros órgãos sectoriais do projeto; e 
 Exclusão do âmbito específico de QAC/CAC-PIU; APH e ATC- 

VPS. 
o Este capítulo apresenta a fase-científica do projecto e o elemento de 

desenvolvimento-científico com custos separados incluindo o modo 
de desenvolvimento; e também fornece detalhes sobre a) forma de 
financiamentos pela MINAGRIF e implementação através de 
QAC/CAC-PIU b) financiado pelo RoA e executadas por terceiros 
respectivas agências de governo e c) o investimento por APH e ATC- 
VPS e d) investimento pelas respectivas empresas privadas 
/residentes em unidades de produção fazendas e terrenos 
industriais. 

Capítulo 14 -  
Criadores de 

Receita 

o Este capitulo trata e inclui as receitas geradas pelo funcionamento da 
infra-estrutura comum de QAC/CAC, incluindo  infra-estruturas 
especializadas agricolas, APH e ATC desenvolvimento e infra-
estrutura comum e infra-estruturas agro especializadas dentro dos 
limites da APH e ATC; 

o As receitas potenciais de APH e ATC-VPS são identificadas e 
categorizadas em diferentes departamentos como receitas 
provenientes de lotes urbanizados - industrial, residencial, comercial 
e zonas sociais, as receitas do espaço construído - industrial, 
residencial, comercial e zonas sociais, receitas de gestão de 
intermediação e a geração de renda de operações de  infra-estruturas 
especializadas dentro ACPZ agro são também discutidos em 
profundidade;  

o O capítulo também destaca outras possíveis oportunidades de 
geração de receita para APH e ATC-VPS como as margens comerciais 
e de infra-estrutura social comum, a renda do negócio e de apoio à 
pesquisa, as receitas de serviços de EPC, rendimentos de facilitação 
de negócios, vários desempate, suporte de propaganda, margens de 
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1 alimentação e restaurante, máquinas de venda automática, as receitas 
de publicidade, aluguer de automóveis e camiões, a geração de renda 
a partir de produtos de marca e serviços de promoção, a geração de 
renda a partir de seminários, conferências e oficinas, a geração de 
renda de outros serviços, etc. 

o O capítulo reside em: 
 QAC/CAC- VPS - Âmbito de aplicação e o modo de O&M;  
 O âmbito de outros órgãos; 
 Exclusão do âmbito específico de QAC/CAC- VPS; APH e ATC- 

VPS; 
 O fluxo de receitas para QAC/CAC- VPS; APH e ATC- VPS; e 
 O âmbito de aplicação da APH e ATC- VPS e o modo de O&M, 

incluindo  infra-estruturas especializadas agricolas no ACPZ 
como ATC.  

Capítulo 15 -  
Meios de 

financiamento, 
análise de 
modelos 

financeiros e de 
investimento 

o A discussão inclui os meios de financiamento para o 
desenvolvimento de infra-estrutura comum QAC/CAC incluindo 
agri QAC/CAC infra-estruturas internas, conectividade virtual e 
interação com infra-estruturas externas, APH e ATC 
desenvolvimento e infra-estrutura comum e infra-estruturas agro 
especializadas dentro dos limites da APH e ATC;  

o O capítulo apresenta o QAC/CAC modelo financeiro específico e a 
análise financeira detalhada incluindo taxa interna de retorno 
econômico (TIRE), específico para QAC/CAC;  

o O capítulo reside em: 
 QAC/CAC-PIU - Âmbito de aplicação e financiamento de 

execução; 
 QAC/CAC-VPS - Âmbito de aplicação e financiamento de O&M; 
 Atividade importante de financiamento (QAC/CAC-PIU) e 

O&M (QAC/CAC- VPS);  
 Financiamento do desenvolvimento e atividades de O&M 

relativos a aph e ATC agro especializada em infra-estrutura a 
ACPZ como ATC, realizada por aph e ATC - VPS sob o PPP modo 
seleccionado através de um processo transparente; 

 O âmbito de outros órgãos; 
 Exclusão do âmbito específico de QAC/CAC -PIU, QAC/CAC -

SPV; APH e ATC- SPV; 
 Fonte de investimento para QAC/CAC-PIU; e APH e ATC-SPV; 

e 
 Análise de viabilidade QAC/CAC -SPV; APH e ATC-SPV. 

o QAC/CAC infra-estrutura comum devem ser predominantemente 
financiados através de Instituições Financeiras Multilaterais (IFM) 
FIs/outro empréstimo. O Ministério das Finanças (MINFIN), RoA 
entra em um acordo com a IFM/outros FIs e devem ser fornecidos a 
QAC/CAC-PIU como uma contribuição do MINAGRIF e não-base 
de reembolso para financiamento QAC/CAC infra-estrutura comum. 
O RoA irá reembolsar o empréstimo através de suas próprias 
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1 dotações orçamentais. Para investimentos acima de IFM/FIs outro 
empréstimo, o RoA é organizar o fundo, a partir de outras fontes e 
contribuir para QAC/CAC-PIU de forma semelhante e não-
reembolso com base na perspectiva de QAC/CAC-PIU QAC /CAC-
SPV;   

o QAC/CAC conectividade e infraestrutura externa devem ser 
predominantemente financiados através de outras fontes. O Minfin, 
RoA entra em um acordo com outras instituições financeiras e devem 
ser fornecidas as respectivas agências do governo, sobre uma base 
não-reembolso de financiamento QAC/CAC conectividade e infra-
estrutura externa. O RoA irá reembolsar o empréstimo através de 
suas próprias dotações orçamentais; 

o APH e ATC desenvolvimento e infra-estrutura comum e 
especializada em infra-estrutura agro ACPZ serão financiadas 
através de combinação para as seguintes fontes: 
 1 Fonte: o MINFIN, RoA entra em um acordo com a IFM/outros 

FIs e devem fornecer o fundo a QAC/CAC-PIU como uma 
contribuição do MINAGRIF e não-base de reembolso. A partir 
deste, um montante pré-determinado deve ser fornecido para 
APH e ATC SPV através de QAC/CAC-PIU como uma 
contribuição do MINAGRIF e não-base de reembolso montante 
para financiar parte da APH e ATC desenvolvimento e infra-
estrutura comum e especializada em infra-estrutura; ACPZ agri 

 2 Fonte: Equidade contribuição do PPP concessionária;  
 3 Fonte: Termo empréstimo a ser providenciado pelo PPP 

concessionário; e  
 Fonte 4: Provisão interna dos recursos do desenvolvimento de 

APH e ATC e O&M. 
o Além disso, os compromissos financeiros de várias agências, RoA 

setor privado é analisada em relevância para as diversas opções de 
desenvolvimento no contexto da APH e ATC; e 

o As análises de viabilidade foi conduzido e apresentado em forma de 
tabelas e exibições para fácil compreensão. 

Capítulo 16 -  
Estratégias de 
divulgação da 
marca e meios 
publicitários 

o Programa de promoção estruturado QAC/CAC assume importância 
para atrair jogadores domésticos e globais para garantir operações 
sustentado especialmente no contexto da APH e ATC; 

o Adopção estratégica bem planejada, divulgação da marca, campanha 
de publicidade, promoção de vendas e outros métodos para 
promover este conceito único em identificar o APH e ATC 
desenvolvedor / co-desenvolvedor e uma loja-fundação para zona 
industrial/ infra-estruturas especializadas assume significado e  
aspectos semelhantes são tratados neste capítulo; 

o É pertinente para criar uma identidade e desenvolver uma estratégia 
de comunicação para informar os grupos visados, incluindo o 
desenvolvimento da iniciativa do APH e ATC; 

o Marcas superiores oferecem oportunidades para uma maior 
colaboração e sinergias e conferem uma manifestação externa de 
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1 propósitos estratégico, criando uma diferenciação superior no 
mercado; e 

o Este capítulo discute também as estratégias de publicidade a adotar, 
incluindo o plano de ação publicitário. 

Capítulo 17 - 
Cronograma da 

implementação e 
micro-nível de 

acção 

o Este capítulo apresenta uma proposta de calendário de execução, 
onde o QAC /CAC tem um período de tempo para cada uma das 
actividades identificadas;  

o O capítulo fornece um calendário para as atividades científicas para 
a produção agro-mercadorias, a infra-estrutura comum e  infra-
estruturas especializadas, incluindo a ligação agri QAC/CAC com 
infraestruturas externas, APH e ATC e o desenvolvimento comum de 
outras infra-estruturas agro especializadas dentro dos limites da 
APH e ATC;  

o Ao desenvolver um plano de implementação do projeto, a devida 
atenção para o início de execução ganhou importância primordial e, 
portanto, o estudo sugere o desenvolvimento gradual de APH e ATC 
ao longo do tempo. O capítulo também apresenta e propõe o plano 
de fases; e 

o O capítulo também apresenta o plano de acção a nível micro-base 
para as actividades identificadas. 

Capítulo 18 -  
Análise de risco, e 

estratégias de 
mitigação  

o O capítulo identifica vários riscos associados com o projeto fase de 
implementação e operação; 

o O capítulo apresenta o QAC/CAC matriz de riscos específicos de 
modelagem; 

o O capítulo também inclui cinco forças do modelo de Porter para 
determinar a atratividade de QAC/CAC e construir uma posição 
competitiva sustentável para o QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-SPV e 
APH e ATC na sua qualidade de concorrentes. 

Capítulo 19 -  
Benefícios e 
contribuição 

o O estabelecimento de QAC/CAC contribui para o crescimento do 
agronegócio em muitos aspectos. 

o A implementação bem sucedida do QAC/CAC deve melhorar 
significativamente as perspectivas da agricultura e sectores 
associados em termos de aumento de produtividade, aumento de 
oportunidades de valor agregado, forte apoio de publicidade, etc.; 

o Os benefícios e a contribuição do QAC/CAC com respeito a vários 
parâmetros são analisados e apresentados no presente capítulo; e  

o O capítulo também apresenta o provável aumento na produção de 
mercadorias, volumes de processamento e de criação de emprego 
com base no proposto para intervenções QAC/CAC. 
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Capítulo - 2 

As atividades e a metodologia de abordagem 
 
2.1. O objectivo dos QAC/CAC 

 
O objectivo principal desta tarefa é a 

realização de uma análise em profundidade 
de quatro estudos listados no Exposição 2.1 já 
empreendidas pelo governo angolano, para 
avaliar quais os projectos e planos de negócios 
que precisam ser realizados. Ao MIS compete 
de propor as actividades agrícolas 
pretendidas, floresta, pecuária e 
agrupamentos de agricultores para identificar 
os pontos fortes e fracos de cada cadeia; os 
principais investidores, parceiros privados, 
associações ou outras ligações úteis para fazer 

negócios nestas cadeias de valor; prever e 
identificar os principais constrangimentos e 
formas de os superar, a ausência de 
regulamentação; a previsão de metas e 
identificação de riscos de conformidade e 
estratégias a adotar; os principais riscos na 
contratação nos mercados primário e 
secundário; as recomendações de como 
cadeias altamente classificadas podem ser 
incorporadas no projeto de atividades para 
promover o Produção de culturas de alto valor 
comercial, de valor agregado, de substituição 
da importação e exportação.

 
Exposição 2.1: Estudos existentes utilizados como modelos de agrupamentos agrários  

 

 
Fonte: ToR 

 
O objectivo principal da proposta  

QAC/CAC é conceber um agro-ecossistema 
de nivel mundial onde os agricultores, 
produtores, processadores, exportadores, 
instituições de comercialização, instituições de 
pesquisa, instituições acadêmicas, entidades 
do setor e o governo estão envolvidos e 
integrados de uma maneira perfeita para o 

desenvolvimento do agronegócio sustentável 
em Angola. 

 
QAC/CAC reflete justamente a 

ecologia industrial no   sector agro.  O 
Exposição 2.2  apresenta o conceito de 
desenvolvimento sustentável, ocupando o 
centro do palco de desenvolvimento do 
QAC/CAC . 

1
•Projecto de Desenvolvimento das Cadeias de Valor da Agricultura da Província de 
Cabinda.

2
•Projecto de desenvolvimento agrícola do corredor do Lobito, (estudo)

3
•Províncias do norte do projeto de desenvolvimento da cadeia de valor agrícola 
(estudo)

4
•Projeto de desenvolvimento da cadeia de valor da agricultura das Provincias do Sul
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2 Exposição 2.2: Definição básica do QAC/CAC 
 

 
Fonte: Análise de MACE 

 
A RoA, com participação ativa do 

sector privado está empenhada em estabelecer 
e operar QAC/CAC  para o agronegócio 
sustentável abrangendo agro e plataformas de 
processamento de alimentos e abrir 
oportunidades para a participação de 
empresas de refeições para o mercado 
nacional e internacional e, ao mesmo tempo, 
proteger o interesse da comunidade agrícola e 
assegurar a prosperidade rural do Agro-Polo.  

 
A alta qualidade da  produção das 

agro zonas deve ter excelentes fazendas em 
termos de infra-estrutura de irrigação, 
fertirrigação, acesso ao armazenamento de 
frio, práticas agronômicas, mecanização 
agrícola e outras práticas para a produção 
sustentada de  produtos agroindustriais. A  
produção de agro actividades incluirá a 
agricultura com sistemas de cultivo de alta 
tecnologia e alta densidade de plantação, 
cultivo sob abrigo (estufas), agricultura de 
precisão, cultivo em ambiente controlado, de 

baixo custo  e produção de plantas 
ornamentais e jardim e estufas de mudas. 

  
As melhores tecnologias de ponta 

incluindo infra-estrutura geral, é um elemento 
importante e integral das principais zonas de 
produção denominadas APH. Estas zonas 
devem incluir parcelas classificadas, estradas, 
energia, água e comunicações. Além de 
drenagem, esgotos, estação de tratamento de 
esgotos, estação de tratamento de efluentes, a 
colheita da água da chuva, infra-estruturas 
especializadas, como laboratórios de controle 
de qualidade,  centros de certificação de 
qualidade, centros de testes, armazéns, 
também fazem parte da provisão destas infra-
estruturas. Além disso, a associação comercial 
e infra-estruturas sociais de apoio constituem 
parte integrante do desenvolvimento.  

 
ATC facilita a agregação de  produtos 

agro e age como um alimentador a APH. 
 

QAC/CAC-
Aplicação da 

ecologia 
industrial 

no sector agro

Alta produção e 
processamento 
de dados em 

modo de grupo

Modo de 
desenvolvimento

ISDI

Convergência 
fatoes produção, 

investigação, 
processamento e 
comercialização.

Toda a cadeia 
de valor 
agrícola

Jurídico e 
contratual

Investidor 
agricultor 

política 
centrada no 
ecossistema

Zona 
de actividades 
especializadas 

de agro

Nível Extremo 
de inclusão
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2 QAC/CAC proposto em Angola 
devem apontar para agro sustentável e 
equilibrado a industrialização e o 
desenvolvimento de regiões-alvo do interior 
do país, além de fornecer as ligações 
necessárias para promover os investimentos 
no sector da agricultura, aumentando as 
oportunidades de subsistência rural, 
crescimento económico e reduzindo 
significativamente a migração rural-urbana.  

O  proposto QAC/CAC é uma 
iniciativa oportuna para criar emprego, 

riqueza, segurança e auto suficiência 
alimentar e se enquadra-se bem com as novas 
tendências no desenvolvimento de 
tecnologias sustentáveis e inovadoras 
preparando-se para enfrentar os desafios 
resultantes da rápida industrialização e 
urbanização e do rápido esgotamento dos 
recursos naturais enfrentadas pelo setor.  

 
Exposição 2.3 apresenta os objectivos 

do desenvolvimento. 

 
Exposição 2.3: Objetivos de QAC/CAC 

 

 
Fonte: ToR e análise MACE  
 

Os objectivos gerais e princípios fundamentais do trabalho são mostradas no Exposição 
2.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Obter a transformação do sector agrícola que impulsiona o crescimento dos
rendimentos, acelera a realização da segurança alimentar e nutricional, gera
emprego e substitui a importação.
Transforma Angola tornando-a actora principal no mercado global de alimentos 
e contribui para o crescimento da riqueza par da comunidade agrícola.
Ser um catalisador para a promoção da inovação e para desenvolver novos 
produtos, processos, tecnologias para o maior desenvolvimento do agronegócio 
sustentável.
Fornecer globalmente produtos competitivos na area agro industrial, de 
respeito ambiental, de infra-estrutura social e especializada que atraia empresas 
e os melhores talentos no campo do agronegócio.
Promover relacionamentos produtivos e sinergias entre as empresas e os 
agricultores  num modelo de crescimento inclusivo exemplar.
Fornecer alta qualidade de vida para as pessoas que trabalham e que vivem 
em QAC/CAC

Objectivos QAC/CAC
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2 Exposição 2.4: Objectivos gerais da atribuição 
 

 
Fonte: Análise de MACE 
 

Exposição 2.5: Princípios Fundamentais da atribuição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Análise de MACE 

Objectivos 
gerais da 

atribuição 

Avaliação dos estudos 
sectoriais existentes, 
elaboração de grupos 

agroindustriais relevantes 

Plano de negócios 
desenvolvimento de 

grupos 

Desenvolver MIS 

Análise de 
dados de 

base A nível social, 
económico e 

fundamentaçã
o técnica 

Nível 
Extremo de 

inclusão 

Avaliação de ponta 
a ponta para alto 

desempenho 
produtivo e 

sustentação do 
projeto 

Risco, 
FOFA, 

mapeament
o e cenário 

A convergência 
dos regimes de 

planos e 

Bem definido de acção 
estratégica, sistemas de 

monitoramento, o 
modelo de negócios 
sustentável lona e 
mapeamento de 

benefício 

A 
conformidade 

com as  
diretrizes de 

governo e RoA 1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

Plano de 
negócios 

desenvolvime
nto de grupos 
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2 2.2. Cobertura do estudo 
 

Exposição 2.6 destaques das principais áreas de estudo: 
 

Exposição 2.6 Cobertura: Estudo 
 

 
Fonte: ToR e análise MACE 

Estudo 
de QAC/CAC, incluin
do revisão de estudos 

anteriores

Agro e potencial 
aliado de Angola

Análise ambiental 
Macro

Posicionamento 
estratégico de 

QAC/CAC

Conceituação e 
configuração de 

grupos agro-

Mapeamento e 
consulta das partes 

interessadas

Mercadorias, 
priorização de 

intervenções da cadeia 
de valor e 

dimensionamento 
de APH

Prioritização de 
mercadorias

Análise do 
agronegócio e 
modalidades

Análise de grupos 
para agronegócio Definição de zona

Análise e 
Planeamento de 

zonas de 
desenvolvimento

Análise e Planeamento 
de infra-estrutura e 

instalações dentro de 
aph e ATC

Análise e Planeamento -
conectividade fora do 

local, articulações 
e agro infra-estruturas 
em zonas de compras

Infra-estrutura e 
instalações dentro 

de aph

Análise de lacunas de 
infra-estrutura  fora  do 

local conectividade e 
ligações

As iniciativas de 
sustentabilidade e a 

proposta para a 
realização do 

crescimento inclusivo

Estratégia de 
desenvolvimento e 

estrutura de 
implementação de 

projeto

Organização, gestão, 
desenvolvimento e 

inclusão do 
empreendedor

Custo de projeto e 
faseamento

Condutores e o 
modelo financeiro de 

receitas

Calendário de 
execução e o plano de 

acção a nível micro

MIS e estratégias de 
propaganda

Plano de mitigação 
de riscos

Benefícios e 
contribuição



 

19 

A
s 

at
iv

id
ad

es
 e

 m
et

od
ol

og
ia

 d
e 

ab
or

d
ag

em
 

2 2.3. Metodologia de abordagem para o estudo 
 
Exposição 2.7 retrata a abordagem metodologia adoptada para a atribuição estudo. 
 

Exposição 2.7 Metodologia de abordagem: 
 

 
Fonte: Análise de MACE 
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2 2.4. Estrutura de decomposição de 
trabalho 

 
Exposição 2,8 detalhes de a estrutura, 

incluindo dezenove (19) fases adoptadas para 
o estudo. No entanto, estes passos não são 
seqüenciais, e um capítulo deste relatório 
pode cobrir e combinar várias etapas ou pode 
cobrir uma parte de uma fase. A determinadas 
fases, não especificamente abrangidos por este 
relatório, deve fazer parte do relatório 
subsequente eprodutos/serviços a serem 
entregues. 

 
Exposição 2.8 Atividades de Estágio : sábio 

 
Fase e actividades de micro-nível 

Etapa 1 - Estudo de QAC/CAC 
 
Actividades de micro-nível: 
o Análise da situação do  sector agro e 

aliados, o agronegócio em  vários estado 
e país QAC/CAC - estimuladores de 
crescimento; 

o QAC/CAC - uma breve visão geral; 
o Modelos de sucesso e experiência 

internacional de QAC em grande escala 
QAC/CAC; e  

o Lições aprendidas de outros países e as 
implicações para a província e país.  

Fase 2 - Agro e aliados potenciais do setor 
de Angola 
 
Actividades de micro-nível: 
o Contexto histórico;  
o Agricultura zonas ecológicas; 
o Sistemas de Agricultura em Angola; 
o O desempenho do setor;   
o O desempenho do setor aliado;   
o Análise do cenário de cultura; 
o Grandes constrangimentos;  
o A contribuição da agricultura para o 

Produto Interno Bruto (PIB); 
o Desempenho do comércio agrícola;  
o A visão agrícola de Angola; e 
o QAC/CAC modelo. 
  

Fase e actividades de micro-nível 
Fase 3 - Conceituação e configuração do 
agrupamento agro- 
 
Actividades de nível-micro: 
o Principais desafios para identificação; 
o Macro análise do ambiente; 
o Análise do sector e os objetivos do 

projeto, as forças concorrentes, a 
vantagem competitiva da análise; 

o A condução das forças de mudança; 
o Fatores importantes relacionados com o 

Projecto de decisão de investimento; 
o A unicidade e a oferta de núcleo 

QAC/CAC; 
o Análise das possibilidades de 

exploração de QAC/CAC; 
o Cobertura do sector;  
o Principais elementos de 

desenvolvimento QAC/CAC, APH e 
ATC;  

o Identificação dos sub-sectores, as 
articulações para a frente e para trás, 
infra-estrutura social; e  

o Análise dos principais desafios sobre 
projeto sustentável desenvolvimento 
entre os pilares da sustentabilidade. 

Etapa 4 - mapeamento e consulta das partes 
interessadas  
 
Actividades de micro-nível: 
o Mapeamento das partes interessadas;   
o Estratégia de consulta;  
o Os mecanismos de coordenação das 

partes interessadas; e 
o As principais conclusões e os fatores 

para o crescimento sustentado. 
Fase 5 - Mercadorias, priorização de 
intervenções da cadeia de valor e 
dimensionamento de aph 
 
Actividades de nível-micro: 
o Análise de  produtos agro adequados 

para QAC/CAC;  
o Priorização de mercadorias para 

QAC/CAC e uma consideração crítica 
para processamento e adição de valor; 
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2 Fase e actividades de micro-nível 
o Análise crítica da cadeia de valor 

selecionado mercadorias cobrindo 
constrangimentos, oportunidades e 
intervenções estratégicas; 

o Grandes oportunidades para o 
processamento de produtos de destino; 
e 

o Estimativa do excedente 
comercializável líquida e área industrial 
para o processamento de requisitos 
identificados na zona de APH. 

Fase 6 - análise de agrupamentos para agro- 
 
Actividades de micro-nível: 
o Detalhes da localização e características 

marcantes; 
o Detalhes da terra; 
o Desenvolvimento de critérios para a 

avaliação da localização - APH e ATC; 
o A metodologia adoptada para a 

avaliação de critérios para seleção de 
zona de processamento  e de terra de 
cultura; 

o Avaliação da conectividade;   
o Critérios de avaliação de conformidade; 
o Principais características da localização 

identificados quanto à sua 
conectividade, disponibilidade de infra-
estrutura, constrangimentos e 
oportunidades; e 

o As medidas de mitigação devem ser 
adotadas para superar os obstáculos. 

Etapa 7 - Definição de zona  
 
Actividades de micro-nível: 
o Localização aa terra para ACPZ; 
o Teste padrão da utilização da terra 

existente e transporte dentro da rede 
ACPZ; 

o Avaliação da zona eficaz de obtenção de 
matérias-primas; 

o Demarcação de QAC/CAC, APH e 
ATC; e 

o A definição legal de QAC/CAC. 
 
 

Fase e actividades de micro-nível 
Fase 8 - planejamento mestre de aph e ATC 
 
Actividades de micro-nível: 
o Princípios de planeamento;  
o Metas e objetivos do planeamento; 
o Conceito de planeamento; 
o Considerações de planeamento; 
o Considerações de desenho amplo; 
o Zonas de marcação; 
o As iniciativas de sustentabilidade; 
o Faseamento da QAC/CAC; 
o O plano diretor de desenvolvimento e 

APH elemento ATC; 
o APH e ATC - Zoneamento, mistura de 

instalação e configuração; 
o APH e ATC - padrão de uso da terra;  
o APH e ATC - detalhando as localizações 

e dimensões de diferentes usos da terra; 
o APH e ATC - Zoneamento (industrial, 

residencial, comercial e outras 
instalações de apoio); 

o APH e ATC - faseamento; e 
o Um típico plano para centros de 

agregação. 
Fase 9 - Infra-estruturas e instalações nas 
áreas de uso comum de QAC/CAC 
 
Actividades de micro-nível: 
o Objectivos e infra-estrutura infra-

estrutura comum criada dentro do 
QAC/CAC para além das fronteiras de 
desenvolvimento identificados 
elementos; 

o Identificação dos requisitos de infra-
estrutura;  

o Estradas e obras conexas - alimentador 
principal estradas; estradas secundárias; 
drenagem e travessias de rio;  

o A distribuição de electricidade; 
o Infra-estruturas de abastecimento de 

água; e 
o Outras infra-estruturas em áreas 

comuns. 
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2 Fase e actividades de micro-nível 
Etapa 10 - Infra-estruturas e instalações 
dentro de aph e ATC 
 
Actividades de micro-nível: 
o Objectivos e infra-estrutura infra-

estrutura comum e uma  infra-estrutura 
especializada agri criados dentro de aph 
e ATC (ou seja, além dos limites das 
parcelas identificadas atribuído em aph 
e ATC); 

o Identificação dos requisitos de infra-
estrutura;  

o Infra-estruturas gerais; 
o Infra-estrutura social;  
o Ambiental e de infra-estrutura verde; e 
o  A infra-estrutura especializada agri 
Etapa 11 - Fora do local, tirantes de 
conectividade e infra-estrutura em ACPZ 
agri 
 
Actividades de micro-nível: 
o Agri QAC/CAC dentro da infra-

estrutura;  
o Requisitos dos tirantes de mercadorias; 
o Uma rede de centros de agregação; 
o Sistemas de transporte refrigerado;  
o A articulação externa QAC/CAC - 

estrada de acesso; fonte de alimentação; 
e telecomunicações. 

Etapa 12 - Estratégia de Desenvolvimento e 
estrutura de implementação de projeto 

 
Actividades de micro-nível: 
o A abordagem de desenvolvimento; 
o Papéis e responsabilidades das diversas 

agências em desenvolvimento e 
gerenciamento de QAC/CAC; 

o A abordagem de desenvolvimento de 
infra-estrutura comum QAC/CAC 
através de QAC/CAC-PIU;  

o QAC/CAC-PIU - Âmbito de aplicação e 
modo de execução; 

o Abordagem de O&M da infra-estrutura 
comum QAC/CAC através de 
QAC/CAC -SPV; 

Fase e actividades de micro-nível 
o QAC/CAC-SPV - Âmbito de aplicação e 

modo de execução; 
o A abordagem de execução de 

QAC/CAC conectividade e 
infraestrutura externa através de 
agências governamentais (terceiro) e o 
papel de QAC/CAC-PIU no 
acompanhamento da evolução dessas 
actividades;  

o Abordagem de gestão e 
desenvolvimento de aph e ATC através 
de aph e ATC-SPV) e monitoramento ; 
RoA 

o O âmbito de aplicação da APH e ATC-
SPV e o modo de execução; 

o O âmbito de outros órgãos; 
o Exclusão do âmbito específico de 

QAC/CAC-PIU/ QAC/CAC -SPV e 
ATC APH; SPV; 

o Os desenvolvedores / parceiros 
estratégicos; 

o APH e ATC e opção de 
desenvolvimento de estratégia;  

o Parceiros estratégicos / 
desenvolvedores processo seletivo para 
APH e ATC; 

o Estruturação do projeto e a SPV - APH e 
ATC; 

o Governança e estrutura de gestão; 
o Os arranjos institucionais, os papéis e 

responsabilidades das diversas agências 
envolvidas no QAC/CAC;  

o Os arranjos institucionais, os papéis e 
responsabilidades das diversas agências 
envolvidas no APH e ATC; 

o Atividades do QAC/CAC-PIU, 
QAC/CAC-SPV; 

o Actividades da APH e ATC SPV;  
o Formação de vários SPVs; 
o Contratos públicos, documento de 

licitação e procedimentos de negociação;  
o As articulações estratégicas;  
o Necessidade de parceria com outros 

países;  
o Necessidade de um anfitrião dos países 

parceiros;  
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2 Fase e actividades de micro-nível 
o Provavelmente a parceria países;  
o Memorando de Entendimento (MoUs) 

com potenciais parceiros e países; 
o Oportunidades para participação do 

setor privado nos países em 
desenvolvimento QAC/CAC e para as 
unidades de ocupação; 

o Oportunidades para pequenas e médias 
empresas (PME) sectores; 

o Normas, recomendações de controle de 
qualidade; e 

o Modelo de Negócio Sustentável para 
Tela QAC/CAC -PIU, QAC/CAC-SPV 

Etapa 13 - Custo do projeto 
 
Actividades de micro-nível: 
o Abordagem;  

 QAC/CAC-PIU - Âmbito de 
aplicação e modo de execução; 

 O âmbito de aplicação da APH e 
ATC SPV e o modo de execução; 

 O âmbito de outros órgãos; 
 Exclusão do âmbito específico de 

QAC/CAC-PIU; APH e ATC SPV; 
o Cálculo do custo do projeto;  

 Custo do desenvolvimento de infra-
estrutura comum QAC/CAC 
incluindo agro especializada infra-
estrutura; 

 Custo de QAC/CAC conectividade 
e infra-estrutura externa; 

 Custo de APH e ATC 
desenvolvimento e infra-estruturas 
comuns,  infra-estruturas 
especializadas agri no APH e ATC 
limites; 

o Fase de projeto científico e  elementos de 
desenvolvimento científico com  
separação de custo incluindo o modo de 
desenvolvimento;  

o Análise de: 
 Financiamento através de 

MINAGRIF e implementado 
através de QAC/CAC-PIU; 

Fase e actividades de micro-nível 
 Financiados através de RoA e 

executadas por terceiros respectivos 
órgãos do governo; e 

 Investimento por aph e ATC SPV 
 O investimento pelas respectivas 

empresas privadas / ocupante 
unidades em produção fazendas e 
terrenos industriais. 

Etapa 14 - Receitas condutores  
 
Actividades de micro-nível: 
o O fluxo de receitas para QAC/CAC-SPV 

e APH e ATC-SPV;  
 Funcionamento da infra-estrutura 

comum QAC/CAC incluindo agro 
especializada infra-estrutura; 

 Operação de aph e ATC infra-
estrutura comum de  infra-
estruturas especializadas, incluindo 
agri dentro dos limites da APH e 
ATC; 

o Identificação de receitas potenciais 
condutores de aph e ATC-SPV e 
categorização em diferentes cabeças; e 

o Sábio fase de geração de receita.  
Etapa 15 - Meios de financiamento, análise 
de modelos financeiros e de investimento  
 
Actividades de micro-nível: 
o Desenvolvimento de agrupamento 

Agroindustrial modelo financeiro 
específico; 

o Análise das necessidades de 
financiamento; 

o Identificação das principais atividade de 
financiamento (QAC/CAC-PIU), O&M 
(QAC/CAC-SPV) e APH e ATC-SPV; 

o Meios de financiamento; 
 QAC/CAC/infra-estrutura comum 

incluindo agro especializada infra-
estrutura; 

 QAC/CAC conectividade e infra-
estrutura externa;  

 APH e ATC desenvolvimento e 
infra-estrutura comum e uma  infra-
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2 Fase e actividades de micro-nível 
estrutura especializada agri no 
APH e ATC limites;  

 Financiamento do desenvolvimento 
e atividades de O&M relativos a 
aph e ATC realizada por aph e ATC 
- SPV sob o PPP modo seleccionado 
através de um processo 
transparente;  

 Fonte de investimento para 
QAC/CAC-PIU; e APH e ATC SPV; 

o QAC/CAC-PIU - Âmbito de aplicação e 
financiamento de execução; 

o QAC/CAC-SPV - Âmbito de aplicação e 
financiamento de O&M; 

o APH e ATC-SPV - Âmbito de aplicação 
e financiamento do desenvolvimento e 
O&M; 

o Premissas da análise financeira;  
o Custos de operações; 
o As despesas financeiras;  
o Análise de viabilidade QAC/CAC -SPV; 

APH e ATC-SPV;  
o Os resultados de trabalho; 
o Projeção de fluxos de caixa; 
o Período de retorno; 
o Projecto de balanço; 
o Custo de ciclo de vida e ciclo de vida 

cálculo de benefício; 
o Custo-benefício; 
o Sociais, econômicos e ambientais; 
o Indicadores financeiros seletivos como a 

Taxa Interna de Retorno (TIR), 
proporção de cobertura do serviço da 
dívida; e 

o As análises de viabilidade foi conduzido 
e apresentado em forma de tabelas e 
exibições para fácil compreensão. 

Etapa 16 - Divulgação da marca e 
estratégias de propaganda 
 
Actividades de micro-nível: 
o Estratégias; 
o Micro-nível sub-setor projeto sábio de 

oportunidades;  
o Principais programas de propaganda; 

Fase e actividades de micro-nível 
o A estratégia de comunicação, incluindo 

o programa de divulgação do 
investidor, especialmente no contexto 
da APH e ATC; 

o Conceitos de promoção na identificação 
da APH e ATC desenvolvedor / co-
desenvolvedor e uma loja-âncora para 
zona industrial /  infra-estruturas 
especializadas; 

o Divulgação nas estradas internacional; e 
o Estratégias para popularizar 

QAC/CAC. 
Etapa 17 - calendário de execução e o nível 
micro de acção para a aplicação 
 
Actividades de micro-nível: 
o Mecanismo de implementação e 

monitorização; 
o Sábio atividades calendário para  

 A produção de mercadorias 
agroindustriais; 

 QAC/CAC/infra-estrutura comum 
incluindo agro especializada infra-
estrutura; 

 QAC/CAC conectividade e infra-
estrutura externa; e 

 APH e ATC e comum de 
desenvolvimento de  infra-
estruturas especializadas agri no 
APH e ATC limites;   

o Micro-nível de acção; 
o O plano de implementação e 

faseamento;  
o Aprovação legal e articulações; e 
o Agências entre as actividades de 

coordenação e mecanismo. 
 

Etapa 18 - plano de mitigação de riscos 
 
Actividades de micro-nível: 
o A abordagem de gestão de risco; 
o Fatores críticos de sucesso; 
o Análise Multi-critérios para 

gerenciamento de riscos; 
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2 Fase e actividades de micro-nível 
o Desenvolvimento da matriz de 

avaliação de risco durante a 
implementação; 

o Desenvolvimento da matriz de 
avaliação de risco durante a operação; 

o Modelagem e Avaliação de Riscos; 
análise de classificação de risco 

o Análise de risco com base em 
classificação: volume, valor, custo, 
crescimento, governança e marca, 
clientes, concorrentes e tecnológica, 
económica, imprensa, políticos, 
jurídicos, ambientais, sociais; e 

o Descrição do risco, impacto no negócio, 
causas, indicadores, indicadores 
estacionários, plano de mitigação de 
risco residual, classificação geral. 

 
 

Fase e actividades de micro-nível 
Etapa 19 - Benefícios e contribuição 
 
Actividades de micro-nível: 
o Declaração do QAC/CACs objectivo 

geral; 
o Benefícios para os produtores, 

agricultores, comunidades rurais, 
mulheres, jovens,  pobres, 
marginalizados da sociedade e atores da 
cadeia de valor, comunidade rural, a 
inclusão social, comerciantes, 
indústriais, consumidores, 
exportadores, etc.; 

o Contribuição para operações de cadeia 
de valor sustentável; e 

o Quantificação dos benefícios do 
desenvolvimento económico, ambiental 
e social. 

Fonte: Análise de MACE 
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Capítulo - 3 

Agricultura e sector aliado potencial de 

Angola 
 
3.1. Introdução 
 

RoA é o terceiro maior país da África 
subsaariana, com uma área de 1.246.700 km2. 
Um grande país com uma longa faixa costeira 
e o planalto central de Angola, empurra o 
interior em toda a África Austral a fronteira da 
Namíbia, Botswana, Zâmbia e República 
Democrática do Congo. Suas principais 
cidades são a capital, Luanda, Huambo, 
Lobito e Benguela e Malange. Tem uma 
população de mais de 28,8 milhões de 
habitantes (2016). 
 

Angola conquistou sua independência 
de Portugal em 1975, após 14 anos de intensos 
e repetidos confrontos militares. A 
independência foi seguida por uma guerra 
civil que durou 27 anos. No entanto, desde 
2002, Angola tem desfrutado de uma década 
de relativa paz e estabilidade política. Durante 
o período 2002-2011, o país tem estabelecido e 
mantido uma economia próspera com uma 
impressionante taxa média anual de 
crescimento do PIB real de 11,6 por cento, a 
média mais elevada taxa de crescimento. 

 
Apesar dos progressos significativos 

na estabilidade macroeconómica e de 
reformas estruturais, Angola continua a sofrer 
os efeitos da baixa dos preços do petróleo e os 
níveis de produção. O sector petrolífero 
representa um terço do PIB e mais de 90% das 
exportações.  

 
O sector agrícola continua a ser o de 

mais emprego e meios de subsistência para 
Angola apesar das exportações de petróleo e 

gás natural contribuem mais de 50% do PIB e 
70% da renda do governo e 90% das receitas 
de exportação. Existem abundantes recursos 
hídricos para irrigação, mas a área está sob 
irrigação é menor. Os recursos para a 
agricultura em Angola são apresentados na  
Tabela 3,1. 

 
Tabela 3.1: Recursos para agricultura em 

Angola 
 

Recursos para 
agricultura Descrição 

Área de Terras 
Aráveis 

Angola tem uma área 
geográfica total de 
124.700.000 ha, dos quais 
aproximadamente 35 
milhões de hectares de 
terras aráveis dos quais 
apenas 5.673.259 ha foi 
cultivada no ano de 2017-
18. Do total de área 
cultivada, 92% do cultivo 
foi feito pela agricultura 
familiar, e a área restante 
cultivada pelo 
explorações agrícolas 
comerciais. 

Recursos 
Hídricos 

O país tem mais de 148,4 
mil milhões de metros 
cúbicos de recursos 
hídricos renováveis 
disponíveis em 2017, dos 
quais menos de um por 
cento é retirado 
anualmente. Do total de 
retirada de água a cada 
ano, cerca de dois terços 
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3 Recursos para 
agricultura Descrição 

são utilizados no sector 
agrícola. 

Area Irrigada Em Angola, a agricultura 
é predominantemente de 
sequeiro, apenas cerca de 
um por cento da área 
cultivada é irrigada, 
anualmente. 

Fonte: a alimentação e a Agricultura  (FAO) , FAO 
Aquastat 2017 
 
3.2. Condições naturais 

 
Angola tem recursos naturais 

abundantes. Ele tem 575.900 km² de terra 
arável, dos quais apenas 5,7% é usada 

atualmente. A existência de solos férteis, 
imensa biodiversidade, a grande abundância 
de águas interiores e águas costeiras, os 
recursos biológicos aquáticos e outros 
recursos naturais, combinados com uma 
dinâmica população rural diretamente 
envolvidos na agricultura, pecuária e pesca 
são  fatores favoráveis para o 
desenvolvimento económico e social.  

A agricultura, pecuária e silvicultura 
contribuiem em cerca de 12% do PIB e cerca de 
42% do total do emprego, com as mulheres a 
fornecer cerca de 70% da mão-de -obra 
agrícola. O país tem cinco grandes zonas 
ecológicas que correspondem a cinco sistemas 
de produção, conforme ilustrado no 
Exposição 3,1. 

 
Exposição 3.1: Agricultura familiar angolano - principais regiões agrícolas 

 

 
Fonte: FAO Angola país quadro de programação 2017 
             

Antes da guerra civil, Angola era auto-
suficiente em todos as principais culturas 
alimentares, exceto o trigo. Exportações 
agrícolas representaram quase 60% do total 
das exportações e foram compostas de café 
(48%), sisal (5%), milho (2%) e outros 
produtos, incluindo bananas, tabaco, algodão, 
feijão, açúcar, óleo de palma e arroz. 
 
            Depois de 2002, a recuperação do sector 
agrícola foi dificultada por vários fatores:  
 

 O colapso do comércio interno e 
estruturas de distribuição;  

 Níveis insignificantes de crédito 
doméstico para agricultura e 
pecuária; e 

 Fraco apoio institucional.  
O governo tem, no entanto, esforços 

para renovar a produção agrícola. Resultados 
da  análise comparativa, 2016-2017 e 2017-2018 
da campanha agrícola mostrou 16% de 
aumento na produção de cereais, 1% na 
produção de leguminosas e oleaginosas, 4% 
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3 de aumento na produção de raízes e 
tubérculos, e sem variação na produção de 
produtos hortícolas. Este crescimento é, no 
entanto, principalmente devido à expansão de 
terra cultivada devido à  intensificação das 
culturas e aumento da produtividade.  

 
            Não obstante aumentos dramáticos no 
pós-guerra, a produção agrícola, importação 
de alimentos de Angola conta continua a 
crescer, passando de US$ 328 milhões em 2000 
para US$ 1.824 milhões em 2008. Aumentar a 
produtividade agrícola e a produção é, assim, 
um dos objectivos de desenvolvimento 
primário do governo. 
 

A produção é baseada em uma única 
estação chuvosa, que se estende de setembro a 
dezembro, em a maioria de partes do país, e 
para a maioria de parte, não usa mecanização 
ou tração animal e utiliza níveis relativamente 
baixos de insumos melhorados, tais como 
sementes melhoradas ou fertilizante. Por 
exemplo, a média da taxa de aplicação de 
fertilizante de Angola foi de menos de 5 kg por 
hectare em 2005. Este é baixa, mesmo em 
comparação com a média para a África de 13 
kg por hectare e muito baixo em comparação 
com as médias de outras partes do mundo.  

 
O setor pecuário também é, em grande 

medida de subsistência, especialmente entre 
as populações nômades do Sul. A evidência 
disponível indica que o ligeiro aumento da 
população de gado (2,2%), pequenos 
ruminantes (2,7%), suínos (10,3%) e aves 
(16,7%) na temporada 2010-2011. Os homens 
são predominantes de intervenientes no sector 
da pecuária, especialmente para grandes, 
como gado, devido a divisões de gênero 
histórico da mão-de-obra. As mulheres 
desempenham um papel mais activo na 
criação de animais de ciclo curto, tais como 
pequenos ruminantes e aves. Eles são muitas 
vezes os proprietários de tais ações.  

 

3.3.  Recursos naturais e meio ambiente  
 

 Florestal -  a superfície é coberta 
por arbustos e savana, floresta 
úmida com savannah representam 
apenas cerca de 16% da área total 
de terras. As florestas tropicais 
úmidas são, em grande parte, 
restrita ao interior do enclave de 
Cabinda, com algumas correções 
nas províncias do Zaire, Bengo, 
Kwanza Norte e Kwanza Sul. Essas 
áreas são importantes para sua 
biodiversidade e precisam de 
proteção. Eles variam em tamanho 
de alguns milhares de hectares e 
siga a tendência de declínio de 
altitude, formam uma floresta seca 
contínua de um emaranhado de 
Mato para alta floresta úmida. A 
biodiversidade das florestas de 
montanha de Angola é de grande 
importância, embora eles só são 
representados por algumas áreas 
isoladas no "protegido" encostas de 
montanhas nas províncias do 
Huambo, Benguela, Kwanza Sul e 
Huíla. O uso sustentável das 
florestas e produtos agroflorestais 
é dificultada pela falta de 
instrumentos jurídicos adequados 
e limitada capacidade de gestão. 
Há ainda muito potencial 
económico ainda inexplorado em 
relação a Angola e a vida selvagem 
da floresta do recursos.  

 Terra - a degradação dos recursos 
terrestres de Angola se tornou uma 
questão de preocupação. Huambo 
é a província mais afectados pela 
degradação de terras em Angola, e 
todas as províncias apresentam 
algum grau de degradação. As 
principais causas são práticas 
agrícolas insustentáveis, o sobre-
pastoreio de pastagem e o 
desmatamento e o uso 
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3 insustentável dos recursos 
florestais e desmatamento. A 
resultante de erosão do solo, perda 
de fertilidade do solo e o 
desmatamento têm sérios impactos 
negativos sobre a produtividade 
agrícola, a segurança alimentar e a 
vida rural. Eles também aumentam 
a vulnerabilidade dos sistemas de 
alimentação e subsistência rural 
para as inundações e a seca.  

 Alterações climáticas - de acordo 
com as estimativas do PNUD, a 
média de temperatura anual irá 
aumentar de 1,2°C-3.2 °C por 2060, 
e o total de chuva que cai em 
"eventos" é projetado para 14% de 
aumento. Isto é esperado para 
aumentar a ocorrência de 
inundações, como as inundações 
de 2011 que afetou 65.000 pessoas, 
causou a erosão do solo, ampla e 
mortalidade de gado dizimado 
vastas áreas de campos de cultivo. 
Assim, o governo atribui grande 
importância para melhorar a 
resiliência dos sistemas agrícolas e 
alimentares aos choques e às 
ameaças de choques e climáticas e 
outras ameaças. 

 Pesca - Apesar do seu enorme 
potencial, o sector das pescas 
continua subdesenvolvida. Com 
um litoral que se estende por 1650 
km, Angola é rica em recursos 
haliêuticos marinhos. As águas 
têm também os peixes mais ricos 
em África, uma vez que duas 
correntes divergentes, ou seja, a 
actual Guiné com águas quentes 
do Norte, e a corrente de Benguela 
com águas frias do Sul, dão origem 
a uma forte ressurgência 
ecossistema com recursos 
marinhos altamente produtiva. 
Recursos de águas interiores são 
também relativamente abundante. 

Principais rios estender para um 
total de mais de 10.000 km, e há 
também abundantes pequenos 
riachos. Angola não tem qualquer 
grandes lagos, embora existam 
inúmeras pequenas massas de 
água associada a inundação do rio 
sistemas. As capturas de peixes, 
principalmente de pequenos 
pescadores, ainda são limitadas.  
No entanto, há uma notável 
recuperação na produção semi-
industrial, que cresceu 96% em 
2011 nas províncias costeiras. A 
pesca em águas interiores também 
tiveram um aumento significativo 
em 2011, com 65% de crescimento 
em relação ao ano anterior. 
Enquanto muitas mulheres não 
estão envolvidos na pesca, eles são 
dominantes na transformação do 
pescado, especialmente o 
tabagismo e secagem, propaganda 
e preparação para consumo. 

 
3.4. Solos de Angola 
 
 Angola tem ricos recursos naturais 
como o petróleo e o diamante. Juntamente 
com os seus recursos naturais, Angola tem 
uma diversificada a ecologia. Território de 
Angola abrange extensões áridas costas, de 
desertos, pântanos, savanas, florestas e 
savanas.  
 

Existem vários tipos de solo sobre a 
superfície territorial de Angola; no entanto, a 
maior cobertura é ocupado por dois tipos de 
solo, ou seja, Ferrassolos e Arenossolos. Estes 
solos ocupam toda a região oriental do país, 
representando quase metade do território 
angolano. Exposição 3,2 representa os tipos de 
solo que prevalecem em Angola. 
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3 Exposição 3.2: Angola Mapa de solo 
 

 
Fonte: FAO 

 
O Ferrassolos, baixo pH, boa 

drenagem e baixos teores de nutrientes, mas 
têm propriedades físicas favoráveis para o 
cultivo, ou seja, a grande profundidade, Boa 
permeabilidade e microestrutura estável 
(menos suscetíveis a erosão), respondendo 
bem aos adubos.  

 
Arenossolos tem como sua principal 

característica física a textura arenosa, o que 
resulta em sua alta e baixa permeabilidade 
circunscreve de retenção de água e nutrientes, 
algumas limitações para a prática agrícola. 

 
O território nacional é coberto por 

várias bacias hidrográficas, caracterizada por 
rios e seus afluentes, que atravessam o país, de 
norte a sul e do mar ao leste.  
 
3.5. Sistemas de Agricultura em Angola 
 

O sector agrícola angolano dispõe de 
colheitas, gado e pesca. O setor é explorada 
por três grandes categorias de agricultores: a 
pequena, média e grande escala. Os 
agricultores de pequena escala são, em geral, 
os produtores de alimentos de subsistência, 
com eventual excedente comercializável. 
Médios agricultores produzem milho e 
algumas outras culturas comerciais para o 

mercado. Grandes agricultores produzem 
diferentes culturas locais e para os mercados 
de exportação. A média de posse de terra 
arável é estimada em 1,5 hectares. 
Predominam as pequenas explorações 
agrícolas familiares, a produção agrícola. 
Milhões de pequenos agricultores de 
subsistência planota uma média de 1,4 
hectares por família em duas ou mais parcelas 
de terra. 

 
A agricultura nacional está fortemente 

enraizada na agricultura familiar. As 
explorações agrícolas familiares no montante 
de, aproximadamente, 1.042.355 são apoiadas 
no âmbito de programas de apoio a Família 
Agrícola. 

 
Dos 5.673.259 ha de área nacional 

cultivada no ano agrícola de 2017/2018, 92% 
foi trabalhado pela agricultura familiar, 
registrando uma produção de 2.363.644 
toneladas de cereais, 9.948.167 toneladas de 
raízes e tubérculos e 512.306 toneladas de 
leguminosas e oleaginosas, com grandes 
culturas como milho, mandioca e feijão, 
respectivamente. Enquanto a agricultura 
comercial estimado em 8.826 fazendas 
trabalharam 481.247 ha, correspondente a 8% 
do  total nacional. 
 

Observando a produção de 521.584 
toneladas de cereais, raízes e tubérculos de 
928.689 toneladas, 58.697 toneladas de 
leguminosas e oleaginosas, 1.737.118 
toneladas de frutas e 383.038 toneladas de 
produtos hortícolas, respectivamente.  

 
O setor agropecuário apresentou a 

produção de 22.161 toneladas de carne de 
bovino, 117.185 toneladas de carne de 
caprinos / ovinos, 27.192 toneladas de carne 
de frango, carne de porco, 1.119.058 toneladas 
4.263 mil unidades de ovo e 3.575 mil litros de 
leite no ano de 2017/2018. 
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3  A cultura do café, no conjunto dos dois 
sectores, família e negócio tem na produção de 
14.142 toneladas de processamento inicial 
correspondente a 6.510 toneladas de café 
comercial a uma taxa de conversão de 46,0%. 
A produção de mel e cera registou um 
crescimento de 9,8 vezes do  ano anterior, 
devido ao aumento dramático de intervenção 
focalizada. 
 
Por conseguinte, na produção de madeira 
proveniente da  floresta natural foi de 
5.489.148 m3, e a produção na floresta 
plantada foi de 34.000 m3. Tradicionalmente, 
as províncias importantes no sector da 
madeira (Cabinda, Bengo, Uige e Kwanza 
Norte) são responsáveis por 62% da produção 
nacional de madeira. 
 
3.6. Principais culturas em Angola 
 

Tabela  3.2 retrata a província sábio 
área total colhida durante o ano de 2017/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3.2: Província culturas sábias área 
colhida em Angola para 2017/18 

 

Classificação Província 
Área total 

(ha) colhidas 
em 2017/2018 

1 Huambo  977730 
2 Kwanza Sul 704975 
3 Bié  678667 
4 Huila  640107 
5 Benguela  507261 
6 Uige  318471 
7 Malanje  251490 
8 Moxico  212130 
9 Bengo   129829 

10 Kwanza 
Norte  

122045 

11 Cunene  117337 
12 Lunda Norte 113953 
13 Lunda Sul  106484 
14 Cuando 

Cubango  
95864 

15 Namibe  60753 
16 Cabinda  58292 
17 O Zaire  58076 
18 Luanda  17383 

  Total geral 5170847 
Fonte: Relatório RRA, 2017-18 
 

O Exposição 3.3 mostra o mapa 
nacional de Angola, retratando os produtos 
agrícolas produzidos em diferentes províncias 
e Tabela 3,3 mostra a área de cultura a nível 
nacional e a sua importância relativa.
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3 Exposição 3.3 Zona de cultura : mapa de Angola 
 

Cabinda: A 
Madeira e o café, o 
cacau e a palma 
 
Zaire: mandioca e 
citrinos 
 
Bengo: Madeira, 
café, banana e 
mandioca 
 
Bengo: Madeira, 
café, banana, 
mandioca e milho 
 
Luanda: Frutas, 
mandioca e milho 
 
Kwanza-Norte: 
mandioca, café e 
palma 
 
Kwanza-Sul: 
milho, feijão, 
batata-rena, 
hortícolas de 
abacaxi 
 
Malanje: milho, 
feijão, soja, 
mandioca, batata 
doce e açúcar 
 
Namíbie: 
produção de 
culturas hortícolas 
 
Cunene: sorgo e 
milho, Massango 

 

 

Lunda-Norte: 
produção de 
mandioca e arroz 
 
Lunda-Sul: 
produção de 
mandioca, arroz, 
abacaxi. 
 
Bié: Produção de 
milho, feijão, arroz, 
batata-Rena. 
 
Huambo: Produção 
de milho, feijão, 
batata rena e 
legumes. 
 
Huila: Produção de 
milho, batata rena, 
culturas hortícolas. 
 
Benguela: 
Produção de milho, 
Massango, 
Massambala, 
banana, feijão e 
culturas hortícolas 
 
Moxico: produção 
de arroz. 
 
Cuando Cubango: 
produção de arroz 

Fonte: MINAGRIF 
 

Tabela 3.3: Área de culturas a nível nacional da importância relativa das culturas 
 

Classificação Culturs Ha % Para o total 
1 Milho 2.534.860 37,48 
2 A mandioca 1.011.619 14,96 
3 Feijão seco, 770.000 11,38 
4 Amendoins com casca 340.000 5,03 
5 O sorgo 330.074 4,88 
6 Milheto 270.000 3,99 
7 Outras frutas 239.300 3,54 
8 A batata-doce 206.727 3,06 
9 Principais produtos hortícolas 203.422 3,01 
10 Batata 180.104 2,66 
11 Bananas 142.482 2,11 
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3 Classificação Culturs Ha % Para o total 
12 As couves-repolho e outras couves 125.592 1,86 
13 Abacaxi 61.501 0,91 
14 Produtos hortícolas, frescos 59.359 0,88 
15 Arroz com casca 57.160 0,85 
16 Café verde 47.457 0,70 
17 Soja 28.628 0,42 
18 Frutas cítricas 26.700 0,39 
19 Fruto do dendezeiro 23.269 0,34 
20 Girassol 17.104 0,25 
21 Óleo de semente de papaia 16.167 0,24 
22 Cana-de-açúcar 14.470 0,21 
23 Semente de gergelim 13.124 0,19 
24 Cebolas, chalotes, verdes 12.331 0,18 
25 Frutas frescas  8.617 0,13 
26 Tomates 6.139 0,09 
27 Trigo 4.460 0,07 
28 Cacau, feijão 2.996 0,04 
29 Sementes de algodão 2.975 0,04 
30 Castanhas de caju, com a casca 2.857 0,04 
31 Tabaco não manufacturado, 2.748 0,04 
32 Algodão, outros 1.247 0,02 
33 Sisal 500 0,01 
 Total 6.763.989 100,00 

Fonte: FAO - Angola dados históricos e análise MACE 
 

Angola ainda é importador de 50% de 
sua obrigação alimentar. Entre 33 culturas 
listadas, o milho ocupa mais de um terço do 
total de área de cultura agricultura 
representam mais de 37,48%, seguido pela 
mandioca com quase 15% e mais de 11% de 
feijão. Sorgo e milhetos ocupam cerca de 8% 
do total. Batatas e batatas-doces ocupam cerca 
de 6% de área. As outras culturas importantes 
são o amendoim com mais de 5%, 4% de frutos 
e produtos hortícolas em torno de 3%, as 
bananas em torno de 2%, abacaxi em torno de 
1%. As culturas comerciais importantes 
listados são café, tabaco, algodão, sisal, cana-
de-açúcar, cacau, castanha de caju. 
Reavivando as planotações de café é uma 
importante iniciativa que o governo está 

pensando em investir em assistência 
internacional.   
 
3.7. Análise de dados históricos de 

culturas individuais  
 

A fim de compreender a fundo 
agrícola de Angola, análises estatísticas e 
inferências foram feitas com base em dados 
existentes. Compreender isto ajuda a decidir 
os principais culturas que precisam de  apoio 
e priorização para melhor produção. Os dados 
históricos em termos de área de colheita e 
rendimento de várias culturas comerciais e 
grampos são ilustrados abaixo na Exposição 
3.4 a 3.22 
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3 Exposição 3.4: Área e produção de café em Angola durante 1997-2017  
 

 
Fonte: FAO - Angola 1997-2017 dados históricos 
 

 Principais observações 
 Antes da guerra civil, as 

exportações agrícolas 
representaram quase 60% do 
total das exportações e foram 
compostas de café (48%); 

 Café, a área passou de 37.000 
ha em 1997 para 47.457 ha em 
2017. Esta área tem mostrado 
uma projeção  instável durante 
o mesmo período; e 

 A produção de café é muito 
baixa, ou seja, 3840 toneladas 
em 1997 e aumentou para 
15.436 toneladas no ano 2017. 
No passado, Angola tinha um 
forte histórico de produção de 
café, e, portanto, são feitas 
tentativas para recuperar o 
mesmo nível de produção. 

 
 

 
Exposição 3.5: Área e produção de amendoim em Angola durante 1997-2017 

 

 
Fonte: FAO - Angola 1997-2017 dados históricos 
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3  Principais observações: 
 A área colhida de melhorou de 34.000 ha em 1997 para 340.000 hectares em 2017; 

e 
 Cultura de amendoim tem mostrado um aumento na produção de 1997-2017 para 

alcançar 244.846 toneladas no ano 2017. 
 

Exposição 3.6: Área e produção de soja em Angola durante 2000-2017 
 

 
Fonte: FAO - Angola 2000 -2017 dados históricos 
 

 Principais observações: 
 Os dados para a soja está disponível somente a partir de 2000 em diante, e ele 

notou uma enorme tendência ascendente em 2008 com um aumento de duas vezes 
a quantidade produzida no ano anterior. Houve flutuações durante o ano, mas há 
um crescimento constante na produção a partir de 2013 em diante.   
 

Exposição 3.7: Área e produção de fécula de batata em Angola durante 1997 - 2017 
 

 
Fonte: FAO - Angola 1997-2017 dados históricos 
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3  Principais observações: 
 O potato tinha mostrado uma enorme melhoria na  área de apenas 3.500 hectares 

em 1997 para mais de 180.000 ha em 2017. A produção teve também aumentou nas 
últimas duas décadas a partir de um mero 24.000 toneladas por ha em 1997 para 
807.310 por ha em 2017. 

 
Exposição 3.8: Área e produção de batata-doce em Angola durante 1997-2017  

 

 
Fonte: FAO - Angola 1997-2017 dados históricos 
 

 Principais observações: 
 Área de batata-doce, a produção e a produtividade tem aumentado 

dramaticamente nas últimas duas décadas; e 
 A batata-doce tem registado um enorme aumento na área para atingir mais de 

200.000 ha de apenas 20.000 ha em 1997. 
 

Exposição 3.9: Área e produção de tomate em Angola durante 1997-2017  
 

 
Fonte: FAO - dados históricos 1997-2017 Tomate 
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3  Principais observações: 
 Área de tomate aumentou a partir de 3800 ha em 1997 para mais de 6139 ha em 

2017; e 
 Produção de Concentrado de tomate tem aumentado a um ritmo lento de 14000 

toneladas em 1997 para 16340 toneladas em 2017. 
 

Exposição 3.10: Área e produção de mandioca, Angola durante 1997 - 2017  
 

 
Fonte: FAO - Angola 1997-2017 dados históricos 
 

 Principais observações: 
 A mandioca tem mostrado uma enorme produção e aumento de produtividade 

nos últimos anos para chegar a uma área de mais de um milhão de ha a partir de 
500.000 ha em 2000 e também o rendimento por hectare aumentou de 4 toneladas 
para mais de 11 toneladas por hectare em 2017. 
 

Exposição 3.11: Área e produção de milho em Angola durante 1997-2017 
 

 
Fonte: FAO - Angola 1997-2017 dados históricos 
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3  Principais observações: 
 O milho é, provavelmente, a única cultura que consistentemente tem mostrado um 

aumento de área e de produção. A área aumentou de mais de meio milhão de 
hectares em 1997 para mais de 2,5 milhões de hectares em 2017. O milho é a 
colheita principal mais importantes do país; e 

 A produção sobre havia aumentado de 360.000 toneladas em 1997 para 2,6 milhões 
de toneladas em 2017.   

 
Exposição 3.12: Área e produção de citrinos em Angola durante 1997 - 2017  

 

 
Fonte: FAO - Angola 1997-2017 dados históricos 
 

 Principais observações: 
 Citrinos estão registrando um aumento significativo na área e produção nas 

últimas décadas. Ele registrou sua maior produção de 304407 toneladas no ano de 
2013; e 

 A área passou de 12000 ha in 1997 de 26700 ha em 2017. 
 

Exposição 3.13: Área e produção de arroz em casca em Angola durante 1997-2017  

 
Fonte: FAO - Angola 1997-2017 dados históricos 
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3  Principais observações: 
 Produção de arroz de regadio tem mostrado flutuações instável até 2012, após o 

qual o crescimento de produção pegou o ritmo para mostrar um crescimento 
positivo e registrando uma produção de 63.000 toneladas em 2017 de 21.000 
toneladas em 2012; e 

 A área seguiu uma tendência semelhante à produção. Em 2013, a área tem 
mostrado uma maior taxa de crescimento, indicando diminuir rendimento por ha 
e a área é de 57.160 ha em 2017. 

 
Exposição 3.14: Área e produção de cana-de-açúcar em Angola durante 1997 - 2017 

 

 
Fonte: FAO - Angola 1997-2017 dados históricos 
 

 Principais observações: 
 A área de cana-de-açúcar e a produção aumentou a um ritmo lento; e 
 Comparação entre a área e a produção indica um potencial de rendimento positivo 

por ha, ou seja, 564.918 toneladas foi a produção  em 2017 com uma área de 14.470 
ha. 
 

Exposição 3.15: Área e produção de banana em Angola durante 1997 - 2017  
 

 
Fonte: FAO - Angola 1997-2017 dados históricos 
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3  Principais observações: 
 Banana é outro produto importante após a colheita de milho que tem mostrado 

um aumento consistente na área e produção ao longo das décadas, cultivada 
atualmente em mais de 142.000 ha. 

 
Exposição 3.16: Área e produção de castanha em Angola durante 1997 - 2017  

 

 
Fonte: FAO - Angola 1997-2017 dados históricos 
 

 Principais observações: 
  Área caju permaneceu quase o mesmo em torno de 2000 - 3000 ha durante o 

período acima referido, mas a produtividade aumentou significativamente a partir 
de mais de 400 kgs/ha para mais de 740 kg/ha durante o mesmo período. 

 
Exposição 3.17: Área e produção de milheto em Angola durante 1997 - 2017  

 

 
Fonte: FAO - Angola 1997-2017 dados históricos 
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3  Principais observações: 
 Milheto tem mostrado flutuações instável ao longo dos anos, atingindo a sua 

maior área em 2005 e, em seguida, diminuir. No entanto, o rendimento por hectare 
é muito baixa, como a linha de produção cai abaixo da área linha no gráfico acima; 
e 

 Registro de produçãode seus maiores valores no período de 1999-2002 e de 2005-
2006. 

 
Exposição 3.18: Área e produção de gergelim em Angola durante 1997 - 2017  

 

 
Fonte: FAO - Angola 1997-2017 dados históricos 
 

 Principais observações: 
 Sementes de sésamo aumentaram na  área ao longo dos anos e continuam a crescer; 

e 
 A taxa de aumento da produção é baixa, e a diferença entre a área e a produção 

mostra que a produtividade é baixa. 
 

Exposição 3.19: Área e produção de sorgo em Angola durante 2000 - 2017  
 

 
Fonte: FAO - Angola 2000-2017 dados históricos 
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3  Principais observações: 
 Área de sorgo e a produção tem aumentado nas últimas 2 décadas; e 
 Área de sorgo aumentou de 30.000 hectares em 2000 para 330.000 ha em 2017. Do 

mesmo modo, a produção havia aumentado de um mere 10.000 toneladas em 2.000 
para 75.000 toneladas em 2017. 

 
Exposição 3.20: Área e produção de produtos hortícolas frescos em Angola durante 1997 - 2017  

 

 
Fonte: FAO - Angola 1997-2017 dados históricos 
 

 Principais observações: 
 Os produtos frescos capazes de estar havia aumentado de 30.000 ha em 1997 para 

60.000 ha em 2017; e 
 A produção tinhadobrado a um ritmo lento de 230.000 toneladas em 1997 para 

350.000 toneladas em 2017. 
 

Exposição 3.21: Área e produção de Cebolas e chalotas verde em Angola durante 1997 - 2017  
 

 
Fonte: FAO - Angola 1997-2017 dados históricos 
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3  
 Principais observações: 

 Cebola e chalotas área tem aumentado e diminuído dentro da faixa de 12,000- 
13.000 ha durante o período 1997-2017. Assim, não houve qualquer mudança 
significativa na área de produção; e 

 A produção aumentou de apenas 12.000 toneladas para 27.000 toneladas, e isso 
mostra que a cebola verde e chalotas dar rendimentos mais altos apesar de 
pequenas mudanças na  área. 

 
Exposição 3.22: Área e produção de couves e couves em Angola durante 2007 - 2017  

 

 
Fonte: FAO - Angola 1997-2017 dados históricos 
 

 Principais observações: 
 Repolho e outras couves: a área aumentou significativamente na última década, a 

alcançar mais de 125.000 ha; e 
 A produção também tem mostrado uma tendência ascendente e é atualmente 

registrados em 350.000 toneladas por ha em 2017. 
 

3.8. Iniciativas para o crescimento no 
sector agrícola 
 
PRODESI pretende "Acelerar a 

diversificação da economia Angolana", dando 
prioridade a esta aceleração na promoção da 
produção e das exportações em setores não 
petrolíferos e, em outros, com forte potencial 
de substituição de importação. 

 
Na fase de desenvolvimento da 

economia nacional, PRODESI prevê que o foco 
da aceleração, ações de diversificação da 
economia, quer por via de substituição de 
importações ou diversificação e aumento das 

exportações, é direcionado para a produção de 
bens e serviços prioritários. Isso pode ganhar 
escala e criar intra e inter-relações que permite 
a construção de cadeias produtivas. À medida 
que ganham força e densidade intersectorial, a 
construção de agrupamentos produtivos em 
áreas como no domínio da agro-indústria, 
pescas e recursos minerais e petróleo, 
indústria, etc., é a prevista. 

 
Produtos definidos como prioridade 

(individualmente ou em grupo): arroz, soja, 
milho e outros grãos, leite, carnes, ovos, 
vegetais, açúcar, café, chá e cacau, bem como 
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3 madeira e seus derivados, algodão, flores e 
peixes. 
 

PRODESI tem a seguinte dinâmica, 
incluindo o sector da agricultura: 

 
 Prioridade intensiva ao aumento 

de bens e serviços, gerando mais 
denso de sectores de produção 
através da entrada de novos 
fornecedores de bens e serviços, 
aumentando assim a 
complementaridade na linha e 
"fechar as lacunas" existente na 
linha que está agora dependente de 
fornecedores externos;  

 Internacionalizar a produção e 
sectores produtivos prioritários, 
através de exportações e a 
internacionalização das empresas;  

 Promover a emergência de pólos e 
agrupamentos, ou seja, 
concentração geográfica e sectorial 
de empresas inter-relacionadas, 
bem como fornecedores, 
prestadores de serviços e 
instituições especializadas em um 
campo específico;  

 Incentivar o estabelecimento de 
estratégica, parcerias de negócios 
nacionais e internacionais, gerar 
emprego e investimento direto, 
nacionais e estrangeiras, detentor 
de tecnologia, inovação e 
competências profissionais;  

 Promover a realização de parcerias 
público-privadas consideradas 
necessárias e para salvaguardar os 
interesses do estado.
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Capítulo - 4 

Conceituação e configuração do agrupamento 

agro 
 
4.1. Necessidade do projecto 
 

A inovação tornou-se uma 
necessidade no mundo dos negócios, e a 
essência é a chave para o desenvolvimento 

sustentável do agronegócio. Exposição 4.1 
explica os vários desafios para o 
desenvolvimento sustentável do agronegócio 
em Angola. 

 
Exposição 4.1: Constrangimentos no  agronegócio   

 

 
Fonte:  Análise de MACE 

Questões de gestão da 
cadeia de 

fornecimento

•Fraca articulação entre agricultura e indústria
•A escala de operação da viabilidade económica.
•Falta de consistência na oferta e qualidade
•Falta de competitividade em custos e alto custo de insumos agrícolas
•A falta de acesso ao crédito
•Baixo investimento público no sector
•Infra-estruturas de armazenamento e distribuição inadequadas e
insuficientes

•Falta de apoio técnico para o sector

Restrições às 
exportações

•Inadequação das variedades exportáveis
•Alto custo de obtenção de certificação
•Conhecimento limitado sobre as tendências de mercado e
necessidades

Limitações 
tecnológicas

•Falta de modernização da agricultura em grande escala
•Baixa adoção de resultados de pesquisa e tecnologias devido ao
enfraquecimento dos serviços de extensão

•Baixo nível de mecanização agrícola
•Falta de práticas modernas de irrigação
•Falta de cultivo durante todo o ano através de irrigação
•A baixa produtividade das culturas
•Alimentação inadequada de qualidade de material de plantio de
variedades melhoradas

•Alta incidência de pragas e doenças
•Pesadas perdas pós-colheita
•Cadeia de valor pouco desenvolvida
•Deterioração dos produtos agropecuários devidos a manuseio
inadequado do leite e dos produtos lácteos

•Deterioração de qualidade devido a manuseio inadequado do leite e
dos produtos lácteos
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4 As intervenções especializadas 
indicam serem uma das abordagens 
comprovadas e eficazes para enfrentar os 
desafios do setor de agronegócio é promover 
grandes agrupamento Agroindustrial. Uma 
zona agro-industriais ou agrupamento 
Agroindustrial será uma concentração de 
produtores agro, agronegócio e instituições 
que estão envolvidas no mesmo sector 
agrícola ou sub-setores agro-industriais, 
interligados uns com os outros, construindo 
redes de valor prontos a enfrentar desafios 
comuns e buscando oportunidades juntos. 
 

Angola dotada de vantagens naturais 
oferece imensas oportunidades para o elevado 
crescimento da agricultura e sectores afins. É 
imperativo adoptar e desenvolver estratégias 
para aproveitar a crescente procura em ambos 
os mercados nacionais e internacionais, além 
de cumprir a sua segurança alimentar e 
nutricional. Com base nos achados, temos 
abaixo a identificação de áreas que requerem 
atenção prioritária: 

 Melhorar a produção e 
produtividade 

 Redução do custo de produção 
 Redução de desperdício 
 Além disso, aumentar o valor 
 Estabilização de preços 
 Utilização de altas tecnologias 

agrícolas 
 Propagação de micro-irrigação / 

fertirrigação 
 Gestão de nutrientes integrado 
 Agricultura biológica 
 Manejo integrado de pragas 
 Tecnologia / Estufa de cultivo 

protegido 
 Gestão pós-colheita 
 Conservação, seleção e 

desenvolvimento de gado nativo 
 Adopção das melhores tecnologias 

de processamento de alimentos 

 Focalizar na realização de valor 
unitário elevado dos produtos nos 
mercados de exportação 

 
As intervenções acima serão capazes  

de enfrentar os desafios do agronegócio e 
impulsionar o seu crescimento.  
 
4.2.  O conceito de agrupamento Agro- 

 
O desenvolvimento sustentável do  

agro e sectores afins é essencial para alcançar 
os maiores objetivos desejados, tais como 
segurança alimentar, valor acrescentado, 
crescimento das exportações, a criação de 
empregos para milhões de pessoas na 
juventude, criação de cadeias de valor onde 
Angola tem vantagens comparativas, atrair o 
investimento directo estrangeiro (IED), apoiar 
o desenvolvimento de conteúdos locais da 
agro-indústria de transformação, desenvolver 
os recursos humanos e estabelecer de normas 
para a certificação de segurança e de 
qualidade dos produtos, alterando a 
percepção sobre a agricultura como uma 
iniciativa de negócio, em vez de mero projeto 
de desenvolvimento.  

 
É um fato bem estabelecido que a 

disponibilidade e o acesso a infra-estrutura é 
um pré-requisito para atrair investimentos 
para o país e o conceito de desenvolvimento  
dos agrupamentos Agroindustriais poderá 
auxiliar na atração de investimentos, 
abordando as necessidades infraestruturais. 
Muitos desses agrupamentos agro-
internacionais/zonas têm transformado o 
perfil da região onde foram instalados além 
das expetativas. 

 
Agrupamentos, são reconhecidos 

internacionalmente como um meio eficaz de 
promoção do acréscimo de valor na indústria 
de transformação, oferecer um instrumento 
eficaz de intervenção para formuladores de 
políticas públicas. Os agrupamentos em bom 
funcionamento não apenas melhoraram a 
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4 competitividade das empresas membro, mas 
também contribuiem para a criação de 
emprego e redução da pobreza na região. 
 

A Ecologia industrial (EI) é um campo 
de estudo que incidi sobre as etapas dos 
processos de produção de bens e serviços da 
natureza, tentando imitar um sistema natural 
de conservação e reutilização de recursos. Ela 
estuda a interação de agricultura com um 
desenvolvimento industrial equilibrado nos 
níveis social, ambiental e industrial, com 
sistema de escalas diferentes e tem como 
objectivo aumentar o sucesso nos negócios, 
preservando o meio ambiente, e considerando 
a vida da comunidade local. Uma área 
específica do IE é a simbiose industrial (é), que 
"tradicionalmente aciona as indústrias em 
separado permitindo uma abordagem 
colectiva e uma vantagem competitiva, 
envolvendo troca física de materiais, energia, 
água, e subprodutos. As chaves são a 
colaboração e sinergia das possibilidades 
oferecidas pela proximidade geográfica." A 
principal concepção pode ser visualizado para 
transformar os resíduos ou subprodutos da 
atividade de uma empresa, em entradas de 
outro com ligação entre eles. As redes 
industriais são fenômenos comuns  eco-
industriais. A cooperativa concentra-se na 
gestão de fluxos de recursos através de redes 
de empresas. Considerando que é um 
subconjunto do IE analisa a sustentabilidade 
de materiais e fluxos de energia e ciclos 
através de sistemas industriais. Ele engloba 
estudos sobre eco-parques industriais e de 
ecossistemas industriais. 
 

A economia de escala é um recurso 
importante no funcionamento do 
agrupamento. Além de compartilhar infra-
estruturas técnicas comum num ambiente de 
agrupamento, que muitas PME podem não ser 
capazes de pagar individualmente, vários 
agrupamentos podem ter centros de 
instalações comuns para ajudar o ocupante 
das unidades ou membros do agrupamento 

nos procedimentos relacionados à proteção 
das finanças e conformidade com padrões e 
regulamentações governamentais. 
Colaboração simbiótica entre as empresas e as 
indústrias dos rendimentos financeiros e 
benefícios ambientais através do intercâmbio 
de recursos complementares. As empresas 
podem também compartilhar recursos 
utilitários, como energia, água e águas 
residuais, e os serviços, tais como transporte, 
paisagismo, e a recolha de lixos. Além disso, a 
abordagem de agrupamento, pode haver a 
disponibilidade de serviços de 
desenvolvimento de negócios,  tais como 
identificação de mercados, acesso a novas 
tecnologias, agregação de compras comuns, 
estabelecer a ligação com os planeadores e 
desenhadores, para facilitar a subcontratação, 
formação e ligação com a investigação e o 
desenvolvimento das organizações de todo o 
tipo. 
 

O Agrupamento Agroindustrial pode 
ser criado para promover a formação de 
ligações em todas as direções. Os fornecedores 
de produtos agricolas, matérias-primas, 
serviços e finanças constituem as articulações 
principais; distribuidores e clientes vão 
encaminhar ligações; outras empresas com 
entradas comuns, produtos complementares 
ou especialidades ou tecnologias relacionadas 
constituem as articulações laterais. Cada 
agrupamento agrário desenvolve-se de 
acordo com seu modelo com suas articulações 
específicas. 
 

Um agrupamento agro-industrial 
habilita-se a ser classificado como um eco-pólo 
industrial se as comunidades de empresas 
cooperarem umas com as outras, 
compartilhando recursos. Este tipo de 
agrupamentos agro-industrial pode receber a 
denominação de agrupamento eco-agro-
industrial devido a diferentes razões, 
relacionadas com a partilha de materiais, 
energia, ou infra-estrutura. Também é 
possível desenvolver infraestrutura verde  ou 
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4 fomentar empresas do sector agrupamento 
Agroindustrial, o que reforça o fato de que é 
possível constituir um aspecto de eco-agro 
industriais. Empresas e indústrias não podem 
cumprir os objectivos de sustentabilidade 
ambiental em isolamento. As redes sociais, 
profissionais e relações de troca incorporaram 
plenamente a organização com outros  atores 
organizacionais. A definição mais aceita de 
um agrupamento agro-industrial eco propõe 
uma comunidade de agronegócio localizado 
em conjunto sobre a propriedade comum. 
Estas empresas agrícolas buscar aumentar 
ambiental, económico e social, através da 
colaboração na gestão de questões ambientais 
e de recursos. 
 

Agrupamento Agroindustrial pode se 
conectar com outros agrupamentos e fazer 
parte de uma cadeia de valor nacional maior 
criando possíveis mecanismo de corredores 
agro-industriais, que podem prolongar-se 
para além das fronteiras geográficas dos 
agrupamentos. Tais articulações, baseados em 
relacionamentos ao invés de um produto ou 
função, podem formar uma parte do mapa 
nacional agro-industriais, abrangendo 
empresas em vários sectores agro. 
Agrupamento Agroindustrial é uma forma de 

produção, de agro-processamento, de infra-
estrutura de negócios partilhada, oferecendo 
os benefícios inequívocos de um modelo de 
agrupamento. 

 
Desenvolvimento do agronegócio 

nunca é uniforme em todo o país. Além disso, 
as forças inerentes, como a disponibilidade de 
recursos naturais, matérias-primas e de 
qualificações, etc., variam em todo o país. O 
desequilíbrio significativo é observado na 
disponibilidade de produtos agrícolas, 
industriais, ambientais, de infra-estrutura 
social e física. No entanto, a infra-estrutura 
existente e as agro-aliadas são insuficientes 
para lidar com o crescimento previsto em 
termos de procura, de  produção agro  
industrial, produção agro, volumes de 
negócios, exportações e desenvolvimento 
social. Esta inadequação da infra-estrutura 
revela-se um dos principais entraves para o 
crescimento. O modelo de desenvolvimento 
sustentável para o agronegócio precisa de 
uma resposta eficaz a esta prioridade. 
 

Exposição  4.2 destaca os fatores 
significativos (relacionados com o projecto), 
que  as empresas agricolas consideraram ao 
tomar uma decisão de investimento.

 
Exposição 4.2: Fatores importantes relacionados com o projecto de decisão de investimento 

 

 

 
Fonte:  Análise de MACE 
 

Assim, a agro-industria é contemplada 
a ampliar o conceito de desenvolvimento de 
um sistema integrado de Agro de classe 
mundial e zona industrial de processamento 
de alimentos com ligações para as zonas de 
alimentação e excelentes instalações de infra-
estruturas para proporcionar ambiente 

propício, as questões acima mencionadas para 
as empresas envolvidas em foco agro 
insumos, processamento de grãos, 
processamento de alimentos,  engenharia 
agrícola e áreas afins como apresentado no 
Exposição 4,3, 4,4 e 4,5. 

 

Do lado da oferta de 
matérias-primas -

qualidade e quantidade

Infra-estrutura 
de classe 
mundial

Infra-estrutura 
de

A infra-estrutura 
especializada agri

Ligações a 
montante e a 

jusante

Ciclo de 
desenvolvimento 

reduzido

Custo reduzido 
de operações em 

longo prazo

Concentração na 
actividade 
principal

O acesso à 
tecnologia

Infra-estrutura de 
propaganda e 
articulações
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4 Exposição 4.3: Agrupamento Agroindustrial engloba medidas agro e sectores conexos 
em uma forma holística 

 

 
 
Fonte:  Análise de MACE 
 

Exposição 4.4: Plano Agro-conceito de agrupamento 
 

 
 
Fonte:  Análise de MACE  
 

Alimentos 
processados

Horticultura

Pesquisa 
Agri e 

educação 
Apicultura

Laticínios

Pescado

Agri
infrastructura Agricultura

Produção 
Animal 
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4 Exposição 4.5: Uma abordagem integrada de ponta a ponta para o agronegócio 
sustentável 

 

 
Fonte:  Análise de MACE 

 
Agrupamento Agroindustrial deve 

focar na criação de uma estrutura institucional 
para abordar as áreas de encosto, facilitando 
tecnologias, habilidades e práticas modernas 
de gestão. Ênfase especial também inclui 
facilitar o estado-da-arte da tecnologia, 
conhecimento e avenidas para a 
comercialização internacional dos produtos 
além de infusão de investimentos de um modo 
transparente para desenvolver a necessária 
infra-estrutura agrícola e agro-indústria 
baseada em unidades. 

 
Desenvolvimento Agrupamento 

Agroindustrial visa a realização de um 
desenvolvimento equilibrado, de forma 
sustentável, aproveitando as oportunidades, 
aproveitar os conjuntos de habilidades da 
região, habilmente apoiado por industrial 

competitiva, ambientais, de infra-estrutura 
física e social. O desenvolvimento da 
agrupamento Agroindustrial produziria os 
resultados desejados sobre o desenvolvimento 
económico e social não só da região, mas 
também do país.  

 
Agrupamento Agroindustrial deve ser 

posicionado como um sistema integrado de 
produção, industrial e centro empresarial e 
devem trabalhar com os parceiros regionais de 
investigação, empresas e empresários para 
facilitar e comprometem-se a comercialização 
e as atividades de incubação. Agrupamento 
Agroindustrial também irá participar em 
qualquer sistema regional de inovação mais 
amplo onde pode acumular benefícios através 
da colaboração entre empresas incubadas e 
local de inovação. 

Agro-
Polo

Fazendas 
abertas

Agro-Polos 
modernos, 

espaços 
verdes, 

animais, etc.
Os centros de 

recolha, 
entrepostos 
frigoríficos, 
câmaras de 
maturação e 

armazenament
o

Zonas de 
processame

nto 
primário

P&D, centr
os de 

incubação, 
controle de 
qualidade

Institutos de 
Gestão do 

Agronegócio

O suporte 
de TI / 

iblioteca, ce
ntro de 

formação
Infra-

estrutura 
comum

Serviços 
utilitários, 
incluindo a 
manutenção

Sistema de 
monitoramento 

ambiental e 
meteorológico

Parque 
Agroindust

rial 
integrado

Outras zon
aagro de 

processame
nto de 

alimentos

Embalage
m e 

serviços de 
apoio

Área 
comercial

Terminal 
de logística 

de 
mercados

Produção 

 rocessamento 

P&D 

Centro de 
informação 

Comércio 

Centros de 
apoio rural 

Infra-estrutura de 
apoio 

 

Amenidades 
sociais 
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4 Agrupamento Agroindustrial irá 
funcionar como uma plataforma para facilitar 
o envolvimento e colaboração com os 
especialistas de domínio, interessados, os 
principais participantes e deve liderar o 
movimento de inovação no campo do 
agronegócio. 

 
Agrupamento Agroindustrial 

procurarão também anunciar uma mudança 
de mentalidade a nível das bases, para que 

mais e mais pessoas na educação, negócios, 
governo, Organizações Não-Governamentais 
(ONG), desenvolvimento rural e urbano 
envolvido em actividades inovadoras, são co-
optado e participar na definição da estratégia 
de inovação a nível nacional. 

 
  Exposição 4.6 mostra os princípios-

chave do desenvolvimento de uma grande 
visão e plano mestre. 

 
Exposição 4.6: Princípios-chave do desenvolvimento agrupamento Agroindustrial 

 

 
Fonte:  Análise de MACE 
 
4.3. Estratégias para o sustento de 

agrupamento Agroindustrial 
 
Análise comparativa internacional de 

produto e experiência na criação de uma 
integração perfeita de produção e 
transformação, infra-estrutura, o custo-
benefício, direito sub-sector, seleção e 
comercialização de foco são alguns dos 
principais fatores para o sucesso da 
agrupamento Agroindustrial. 

 

O planeamento global, o 
desenvolvimento, O&M, orientação sobre 
questões-chave como a delimitação das  zonas 
de produção agrícola e as zonas industriais, 
vínculos eficazes entre a produção e a 
transformação do país, zoneamento, parceria, 
para frente e para trás as ligações são todos os 
factores-chave da estratégia de 
desenvolvimento. Além disso, infra-estrutura 
geral, infra-estrutura projeto agro 
especializada, estruturação, financiamento, 
conectando-se com as necessidades do 



 

52 

C
on

ce
it

u
aç

ão
 e

 c
on

fi
gu

ra
çã

o 
d

o 
cl

u
st

er
 a

gr
o 

4 mercado, prioridades de investigação, 
indústria-academia relacionamento, as 
articulações estratégicas constituem também 
elementos importantes da estratégia de 
desenvolvimento. a sustentabilidade 
ambiental, fitossanitárias e considerações de 
higiene, segurança alimentar, etc., são também 

considerações importantes na elaboração da 
estratégia de desenvolvimento.  

 
Exposição 4.7 fornece estratégias de 

posicionamento competitivo para 
agrupamento Agroindustrial como um 
destino de investimento preferido para o 
agronegócio. 

 
Exposição 4.7: Estratégias para o sustento de agrupamento Agroindustrial 

 

 
Fonte:  Análise de MACE 
 
4.4. Objetivo habilitadores 

 
Exposição 4.8 fornece o bem 

concebidos, capacitadores para alcançar os 
objectivos da agrupamento Agroindustrial. 

 
 
 

Exposição 4.8: Agrupamento Agroindustrial 
facilitadores objetivo 

 
• Criar uma vibrante tamanho grande 

agrupamento Agroindustrial com um 
ambiente de negócios eficiente e 
eficaz.  

• Estabelecer um premiado negócio 
módulo de classe mundial, 

Uma abordagem holística para o desenvolvimento sustentável do agro-polo e sectores afins 

Agro Sustentável - infra-estrutura de suportes agrícolas - Agricultura - horticultura - Pesca
- pecuária - apicultura - florestas, processamento de alimentos para desenvolvimento de
Angola

Posicionamento de Angola como 
país auto suficiente no sector 

agro e seus subsectores e 
exportando produtos a nível 

mundial

Agro industrialização alimentar 
equilibrada e distribuída em todo 

o país

Aproveitamento da oferta agricola 
das diferentes regiões

Para aumentar a competitividade 
e a eficiência das PME, o espírito 

empresarial das mulheres e o 
envolvimento da juventude em 

novas práticas agrícolas

Estratégias competitivas globalmente

Atrair 
investimento 
doméstico e 

global

Procura interna 
de organização 
e crescimento 
da exportação

Receita 
aprimorada 

para 
agricultores,  
pescadores e 
comunidades 

rurais

Oferta 
potencial de 
emprego à 
população 

local

Aumento 
da 

produção 
industrial

Liderança 
em inovação 
e tecnologias 

de ponta
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4 reconhecido internacionalmente por 
sua infra-estrutura e energia criativa - 
um destino preferido para empresas 
internacionais / nacionais para a 
parceria e rede  

• Oferecendo soluções inovadoras e 
nutrir habilidades para atender às 
necessidades de um mundo em 
rápida mutação  

• Desenvolvimento focado e alcançar a 
liderança em uma plataforma global 
no fornecimento de agronegócio 
sustentável  

• Melhor utilização e adição de valor da 
produção agrícola 

• Criar uma classe multi-mundial 
industrial formatada e desenvolvida, 
num espaço para negócios, 
residencial e comercial com 
excelentes instalações de infra-
estruturas modernas. 

• Infra-estruturas agro-especializadas 
boas e acessíveis a um custo baixo 

• Minimização de desperdícios em 
todas as fases da cadeia de 
processamento de alimentos, o 
desenvolvimento de infra-estruturas 
para armazenamento, transporte e 
processamento de produtos agro 

• Indução de moderna tecnologia para 
a agricultura e para as indústrias de 
processamento de alimentos 

• Proporcionar um ambiente 
estimulante intelectualmente, através 
do qual os profissionais da academia, 
indústria, incubadoras e laboratórios 
de investigação podem colaborar em 
projetos de empresas, governo, 
sociais, comerciais e de importância 
nacional e regional. 

• Produzir em diferentes sectores 
profissionais com diferentes 
habilidades, que serão capazes de 
inovar, criar e aproveitar recursos 
locais e globais de melhores práticas 
para resolver problemas de interesse 

local e nacional na area do 
agronegócio  

• Criar fortes ligações com as 
indústrias, universidades,  
instituições de I&D e o mercado 
nacional e global, através de 
dinâmicas redes de conhecimento 

• Encorajar a I&D no processamento de 
alimentos para desenvolvimento de 
produtos e processos. 

• Fornecer apoio político, iniciativas 
promocionais e facilidades para 
promover as exportações de valor 
agregado 

Fonte:  Análise de MACE 
 
4.5. Diferenciais do produto 
 

O Exposição 4.9 destaca o projeto 
conceituação e diferenciação do produto 
criado através da inovação e posicionamento. 
Bem estratégico de produção do sector agro e 
afins, as ligações entre a produção e o 
processamento, forte infra-estrutura e um 
ambiente interdisciplinar são esperados para 
contribuir para o objectivo de alcançar o 
crescimento do agronegócio .  

 
A proposta agrupamento 

Agroindustrial deve definir um novo 
paradigma para o desenvolvimento do 
agronegócio sustentável e eficaz deve abordar 
três grandes constrangimentos ao 
agronegócio. 

 
o Práticas de cultivo, tecnologias 

ultrapassadas e de gestão; 
o A falta de investimento público em  

infra-estrutura logística e 
conectividade; e 

o A falta de investimentos privados 
e de gestão em alta tecnologia  
cultivo, pós-colheita, agro-
processamento 

 
Agrupamento Agroindustrial garante 

um aumento substancial dos investimentos, 
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4 com o objetivo de racionalização da cadeia de 
valor agrícola, atraindo a melhor tecnologia e 
promovendo as melhores práticas em todos os 
aspectos do agronegócio, que vai ajudar a 
reduzir o total de custos de transação e 
melhorar a realização para os agricultores. 

 
Agrupamento Agroindustrial poderia 

ser essencialmente uma confluência de zonas, 
permitindo o desenvolvimento de que iria 
completar e complementar os objectivos 
fundamentais do processo de 
desenvolvimento. As zonas permitindo que 
iria abranger um horizonte de atividades 
fundamentalmente de importância para 
impulsionar o desenvolvimento concebido de 
agri e sectores conexos no país. 

 
Agrupamento Agroindustrial é 

planeado para transformar-se num ambiente 
industrial de classe mundial caracterizada por 
profissional e moderno de gerenciamento de 
imóveis sistemas institucionais, meticuloso, 
directrizes e regras transparentes, a eficiência 
dos serviços e a disciplina com a estrutura de 
preço acessível. 

 
As instalações propostas no 

agrupamento Agroindustrial são totalmente 
protegidos e fornecem o necessário nível de 

controle sobre os dados e proteção de 
informações. Os ocupantes das unidades 
devem ter acesso a recursos intelectuais, 
especializados de alta qualidade e instalações 
de infra-estrutura específicas,  equipamentos 
altamente especializados, recursos 
compartilhados, espaço de incubação de 
negócios e uma variedade de técnicas, 
empresariais e de comercialização de serviços. 
Os ocupantes das unidades podem desfrutar 
de espaço multi-formatado com acordos de 
arrendamento a longo prazo, curto prazo, e 
arrendamento mensal. 

 
As empresas nacionais envolvidas no  

sector do conhecimento procuram ter acesso à 
mais recente tecnologia da área agronómica de 
países avançados, bem como  o apoio à 
comercialização em mercados estrangeiros. 
Os pesquisadores nacionais precisam 
colaborar com pesquisadores de qualidade 
agrícola dos países avançados, tais como a 
partilha de experiências, muitas vezes, 
conduzindo à  adopção de melhores práticas. 
O Agrupamento Agroindustrial, pode, 
portanto, desempenhar um papel significativo 
neste segmento também por colaborar com 
organizações de pesquisa / universidades 
respeitáveis. 
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4 Exposição 4.9: Diferenciadores do produto 
 

 
Fonte:  Análise de MACE 
 
4.6. Análise comparativa de agrupamento 

Agroindustrial 
 

A proposta agrupamento 
Agroindustrial devem incidir sobre a Análise 
comparativa das suas instalações e processos 
de configuração de padrões internacionais 
para melhorar o desempenho, padrões de 
governança, eficiência, valor de mercado, a 
um preço acessível, estrutura que, por sua vez, 
aumentará a competitividade do agronegócio 
de Angola.  

 
 

Alguns exemplos bem sucedidos de 
agro-processamento / zonas agrupamento 
Agroindustrial em todo o mundo são 
estudadas, e como parte dessas, o exercício de 
avaliação comparativa para a agrupamento 
Agroindustrial é realizada considerando os 
seguintes parâmetros: 

 
o Escala; 
o Cobertura do sector; 
o Principais fatores de sucesso; 
o Facilidades; 
o Justificativos;  

Posicionam
ento único

•Articulação da produção e transformação da agricultura
• Sistema integrado em termos de auto-contido do polo agro-ecológico com localização  
previligiada e  com todas as facilidades e infra-estrutura

Configuração 
inovadora 

•Os elementos do agro-polo incluem zonas de processamento, zonas de produção, industrial,
meio ambiente, infra-estrutura social e física com várias opções vantajosas para o utilizador

• Todo o segmento: entrada - infra-estrutura agro agro - Agricultura - horticultura - produção 
animal - Pesca - apicultura - processamento de alimentos e outros

Tendências 
emergentes

•Grande área de desenvolvimento
• Modelo de desenvolvimento com trabalho prático de aprendizagem
• Modelo pioneiro no país
• Iniciativas do governo focadas em infra-estruturas agrícolas e sinergéticas

Mitigação 
de risco

•O projecto deve ser implementado por fases em relação ao crescimento da indústria, a dinâmica
do mercado com política e regulamentação do governo com relação às medidas agricolas e
sectores afins e a tendencia do mercado interno e de exportação em produtos convencionais e
áreas emergentes da agro-indústria

Parceria 
direito

•Para ser bem sucedido na promoção da agro-polo, a parceria com os países interessados,
universidades respeitáveis e centros de pesquisa são importantes componente para o conceito e a
sustentabilidade do projeto

Articulaçõe
s fortes

•Forte ligação com os agricultores, comunidade rural, indústria, governo e outras partes
interessadas - oferece ambiente propício
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4 o O modelo de desenvolvimento; 
o Regulamento e garantia da 

qualidade;  
o Quadro regulamentar; e 
o Colaboração 

 

 Exposição 4.10 apresenta as principais 
ações derivadas do exercício de avaliação 
comparativa, reflectindo as características 
fundamentais necessárias para um 
desenvolvimento sustentável do agronegócio. 

  
Exposição 4.10: Tabela de inferências a partir de análise comparativa 

 

 
Fonte:  Análise de MACE 

 
4.7. Zonas de agrupamento 

Agroindustrial 
 

 O desenvolvimento das zonas 
agrupamento Agroindustrial são detalhados 
nos pontos seguintes. 

 
4.7.1. Agricultura familiar e agricultura 

comercial 
 
As actividades nesta zona de 

desenvolvimento: cultivo de culturas e de 
outras especulações. Introduzir a agricultura 
com plantação de alta densidade, sombras de 
rede, agricultura de precisão, cultivo de 
ambiente controlado, de baixo custo casa 
polivalente são outras formas de cultivo deve 
ser praticada nos principais factores de 
desenvolvimento. 

4.7.2. Criação em cativeiro 
 
A zona também devem acomodar a 

produção agrícola para alimentar requisitos 
específicos da unidade ocupante do ATC e 
APH dentro de QAC/CAC. 
 
4.7.3. APH  

 
As zonas de agro-processamento 

(APH neste caso) terão infra-estruturas 
excelentes, tais como locais e ambientes 
priveligiados, estradas, energia, água e 
comunicações, inclui também infra-estrutura 
de drenagem, saneamento, tratamento de 
esgotos, estação de tratamento de efluentes, 
esgotos, águas pluviais e colheita da água da 
chuva, infra-estruturas especializadas, tais 
como camaras frigoríficas, instalações de 

Zonas 
industriais 
Agricolas

agro-polos 

Características 
fundamentais

O desenvolvimento em grande escala

Economia de escala que facilita o promotor da indústria a atingir os
limites necessários

Excelentes ligações a montante e a juzante com boa sinergia entre os
ocupantes e fornecedores

Excelentes instalações e infra-estruturas

O&M de classe mundial para apoiar estratégias de

Desenvolvimento e de Inovação Tecnológica

Sector Privado exercendo um papel fundamental em todo o ciclo de
desenvolvimento no agro-polo
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4 quarentena, controle de qualidade, 
laboratórios, centros de certificação de 
qualidade, a armazenagem de matérias-
primas, etc. Além disso, a criação do estado-
da-arte em infra-estruturas ambientais 
constituem a intervenção necessária. O 
ambiente favorável em APH permitirá que os 
ocupantes se concentrem exclusivamente na 
produção/transformação, na investigação, no 
desenvolvimento tecnológico inovador num 
ambiente seguro, de perfil profissional em 
ambiente de qualidade.  

 
4.7.4. ATC  

 
O ATC é uma facilidade para 

implementar iniciativas integradas visando as 
comunidades rurais em locais selecionados 
para facilitar a aquisição de produtos 
agroindustriais. O ATC é uma das iniciativas 
de desenvolvimento rural do agrupamento 
Agroindustrial que não irá apenas promover, 
inclusive, o desenvolvimento rural, mas 
também servir como uma ligação a montante 

do aph em termos de abastecimento de 
matérias-primas encaminhamento e ligação 
para a  zona de produção agricola.   

  
Exposição 4.11 representa, inclusive, o 

desenvolvimento rural, que é de cerca de 
melhoria da qualidade de vida de todos os 
membros da sociedade rural. Para ser 
específico, o conceito de desenvolvimento 
rural abrange três dimensões diferentes mas 
inter-relacionados do desenvolvimento rural, 
ou seja, a dimensão econômica, a dimensão 
social e a dimensão participativa. Os 
principais motores de desenvolvimento rural 
são altos, inclusive o crescimento económico 
global, uma reforma agrária efectiva, infra-
estruturas rurais, instituições eficazes, 
serviços financeiros rurais, um setor agrícola 
dinâmico, empresas rurais não agrícolas e 
mecanismos de obtenção de subsídios. 

 
 
 

   
Exposição 4.11: Inclusive do desenvolvimento rural 

 

 
Fonte:  Análise de MACE 
 

A dimensão económica inclusiva do 
desenvolvimento rural integrado abrange, o 
fornecimento de capacidades e de 
oportunidades para os pobres e as famílias 
rurais de baixa renda que irão beneficiar 
muito do processo de crescimento 
econômico, de tal forma que os seus 

rendimentos médios crescem a uma taxa 
maior do que o crescimento da renda média 
no setor no seu conjunto. A dimensão 
econômica inclui também medidas para 
reduzir o comércio intra- e inter-sectorial 
assim como desigualdades de rendimento a 
níveis razoáveis. 

Dimensão social

Desenvolvimento 
social abrangente

Dimensão económica

Capacidade e 
oportunidade para 

participar e beneficiar 
do processo de 

crescimento

Dimensão participativa

Capacidade e 
oportunidade de 

participar no processo 
de desenvolvimento
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4  A dimensão social do processo de  
desenvolvimento rural abrange, inclusive, 
apoiar o desenvolvimento social dos pobres 
e de baixa renda e grupos mais 
desfavorecidos, minimizando as 
desigualdades em vários indicadores sociais, 
promovendo a integração das mulheres e a 
igualdade entre homens e mulheres, e o 
fornecimento de redes de segurança social 
para os grupos mais vulneráveis.  
 
 A  dimensão geral participativa do 
desenvolvimento rural abrange, inclusive, o 
aumento das oportunidades para os pobres 
e as pessoas de baixa renda em áreas rurais, 
mulheres e minorias étnicas a participar no  
processo participativo a nível de aldeia de 
forma igual e efetiva.  
 
 Entre as três dimensões do 
desenvolvimento rural inclusivo, o conceito 
do ATC incorpora principalmente duas 
delas, a saber, a dimensão económica e a 
dimensão social, a dimensão econômica será 
o principal condutor. Com relação à 
dimensão econômica do desenvolvimento 
social, as ATCs devem ser capaz de fornecer 
as capacidades e oportunidades para as 
comunidades rurais, para que possam 
beneficiar do crescimento económico global 
do país, aumentando a renda média das 
famílias rurais. Espera-se que as ATCs irão 
melhorar o acesso ao mercado para os 
produtos agrícolas e com base mercadorias e 
produtos para as comunidades rurais que 
terão um efeito económico positivo sobre os 
membros destas comunidades através de 
mais oportunidades e qualidade de 
emprego, oportunidades de negócios e mais 
oportunidades de rendimentos.  
 
 Em relação à  dimensão participativa 
do desenvolvimento rural inclusivo o 
programa ATC não está mandatado para 
facilitar uma melhor participação a nível da 
aldeia.  Basicamente o programa oferece 
vários benefícios socio-económicos e 

oportunidades para as comunidades rurais, 
através do qual os membros da comunidade 
seria obter o benefício e, por sua vez, terão 
um melhor dizer no processo participativo 
nas respectivas localidades.  
 
 As principais atividades da iniciativa 
do ATC incluem: 
 

 Treinamento e capacitação da 
população rural - oportunidades 
de capacitação para as 
comunidades rurais, com o 
objectivo de melhorar os seus 
conhecimentos, competências e 
capacidades para que possam 
ganhar mais dinheiro e melhorar 
seu padrão de vida. Algumas 
dessas iniciativas de formação 
nas áreas de cultivo, aspectos de 
manueio pós-colheita, 
embalagem e marca, 
desempenho de produtos, gestão 
de alimentação animal. Um 
Centro de Excelência (CoE) para 
treinamento, consultoria e 
capacitação devem também ser 
parte integrante do ATC. 

 
 Centro de informações de 

mercado – É proposto como um 
centro de informações que 
combina informações e serviços 
oferecidos por diferentes 
ministérios e agências do 
governo, este centro poderá 
fornecer informações sobre o 
sector agro-alimentar, de 
desenvolvimento de negócios ver 
preços, tendências do mercado, a 
procura do mercado em termos 
de produtos e de qualidade, etc.  

 
 Serviços de apoio a agricultura – 

A Comunidade Rural poderá 
aceder e benefíciar da melhoria 
de produtividade premiada, 
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4 incluindo produção de produtos 
de grande  procura e calor por 
produtos hortícolas como 
Capsicum, produtos lácteos, 
incluindo aspectos de 
comercialização de leite cru e 
aspectos de qualidade através da 
proposta de atividades como 
agricultura, serviços de entrada 
de serviços de suporte a 
equipamentos de agricultura, 
agro clínica etc. As atividades 
incluem a criação de animais, 
utilização de tratores agrícolas e 
outros equipamentos agrícolas de 
valor para a unidade de 
produção.  
 

 Agro-alimentares preservação/ 
pré-processamento - tem como 
objetivo desenvolver empresas 
de processamento de alimentos 
ao nível de campo, salienta o 
desenvolvimento e melhoria da 
qualidade dos produtos agro-
alimentares locais e nos mercados 
internacionais. Isso estará de 
acordo com os objectivos  da 
agro-indústria, através do 
desenvolvimento de actividades 
de valor acrescentado e a 
melhoria de renda para as 
comunidades agrícolas.  

 
 Gestão da cadeia de 

fornecimento de produtos 
agrícolas - planeado para re-
racionalizar o conceito de 
comercialização de produtos 
agrícolas, através da gestão da 
cadeia de suprimento das quintas 
aos consumidores. Isto envolve 
um planeamento prudente, 
eficiente e adequado com control 
na cadeia de abastecimento de 
produtos agrícolas, 
especialmente na movimentação 

e armazenagem de matérias-
primas, e o transporte de 
produtos acabados do local de 
produção para os locais de 
consumo.  

 
 Cooperação institutos por meio 

de centro de extensão – O 
Instituto de cooperação visa criar 
consciência através de vários 
programas da indústria e dos 
institutos de desenvolvimento 
com o objectivo de melhorar a 
situação sócio-econômica das 
comunidades rurais. 

 
 Segurança alimentar, qualidade 

e certificação de serviços – A 
assessoria técnica para a 
segurança alimentar e a garantia 
ajudaria a indústria alimentar - 
especialmente para as pequenas e 
médias indústrias - para produzir 
alimentos seguros, recorrendo a 
práticas de higiene durante o 
processo. Além disso, para a 
promoção de serviços de 
certificação de exportação 
também beneficiaria os 
utilizadores.  

 
 População Rural, micro-

financiamento instalações – As 
instituições financeiras e agências 
de governo irão disponibilizar 
micro-crédito para os pequenos 
agricultores da ATCs a baixa taxa 
de juros ou lucros para ajudar os 
empresários na realização de 
suas atividades no ATC.  

 
ATC pode desempenhar um papel de 

apoio no seio da sua própria capacidade com 
outras entidades governamentais e não 
governamentais, programas e iniciativas que 
estão lidando com as comunidades rurais. O  
conceito do ATC deve ser bem-vindo para os 
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4 membros das comunidades rurais 
circundantes, porque lhes permite 
aproveitar a formação profissional, receber 
vários serviços governamentais, explorar 
oportunidades de negócios, informações e 
acesso necessários dentro do mesmo local. 
ATC não é um guarda-chuva para a 
iniciativa, inclusive, o desenvolvimento 
rural, em vez de um programa de apoio de 
outras organizações governamentais e não 
governamentais envolvidas em iniciativas 
de desenvolvimento rural. 
 
 Conceito de ATC 
 

Como parte da agrupamento 
Agroindustrial, a APH será integrada com o 
ATC localizado nas bacias hidrográficas.  

 
O ATC é um lugar onde as 

comunidades rurais vêm com os seus 
produtos (vegetais e animais) para os vender 
para o ATC como uma agregação da origem 
e para o reencaminhamento na APH. A 
principal função do ATC é, portanto, a coleta 
ou aquisição de produtos agrícolas e 
produtos afins. Para além da sua função 
primária, ATC teria também a infra-
estrutura para um mercado rural, agro-
clínicas e infra-estruturas sociais e a criação 
de capacidades. 

 
Como pode ser visto acima, há 

centros de agregação estrategicamente 
localizados na zona de compras eficaz do 
ATC receberá as mercadorias de vários 

agricultores, grupos de agricultores e de 
cooperativas, localizado na zona de 
compras. A matéria-prima recolhida seria 
preservada e será submetido a 
processamento básico antes de ser movida 
para o ATC ou aph, conforme apropriado. 
Os produtos da ATC são objecto de 
transformação primária de acordo com a 
necessidade dos produtos específicos, 
armazenados e expedidos no modo de 
remessa ao respectivo ocupante de unidades 
de APH. Assim, ATC funciona como módulo 
de processamento primário e 
armazenamento além de sua capacitação, 
disseminação de conhecimento, inteligência 
de mercado e outros intervenção rural 
plataforma. O modelo de circulação do 
produto pode ser uma ou mais das seguintes 
combinações.  

 
a. Os produtores individuais - dos 

centros de agregação e coleta - 
ATC - APH 

b. Os produtores individuais - ATC 
- APH  

c. Os produtores individuais - APH  
d. Grupos de agricultores - 

agregação / centros de coleta - 
ATC - APH 

e. Grupos de agricultores - ATC - 
APH  

f. Grupos de agricultores - APH 
g. ATC1 ATC4 - ATCn - APH (como 

um processo de coleta de carga e 
uma  rede otimizada da logística 
dos transportes) 
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Capítulo - 5 

Mapeamento e consulta das partes 

interessadas 
 
 
5.1. Consulta das partes interessadas - 

necessidade e importância 
 

 No atual contexto, as comunidades 
agrícolas de todo o mundo têm apreensões 
tendenciosas e reservas sobre a aquisição de 
terrenos, reformas regulatórias, a entrada de 
empresas no sector da agricultura, e assim por 
diante. Além disso, existe uma diferença 
significativa entre o segmento industrial e o 
sector agrícola. Portanto, as reuniões, as 
deliberações e os comentários são importantes 
para o projeto proposto e para alcançar a 
perspectiva de investimento. A consulta das 
partes interessadas, que foi realizada para o 
projeto Angola, suportes para compartilhar 
informações, entender as necessidades locais, 
criar visões de desenvolvimento baseados na 
região, os debates sobre as questões, 
desenvolvendo conceitos e histórias de 
sucesso. Estes aspectos habilitado atualizando 
as estratégias formuladas para a proposta de 
projecto agrupamento Agroindustrial 

 
O programa de consulta das partes 

interessadas também se esforçará para 
fornecer informações às partes interessadas 
sobre os objectivos da proposta de planos e 
programas para atrair investimentos e 
promover negócios. Além disso, o programa 

também lançou luz sobre os benefícios que 
podem ser acumulados para os agricultores 
locais, comunidades rurais, comerciantes, 
exportadores, processadores e outros 
participantes.  

 
5.2. Metodologia para mapeamento e 

consulta das partes interessadas 
 
O objectivo geral de mapeamento e 

consulta das partes interessadas é o 
desenvolvimento de um quadro comum de 
referência e abordagens, incluindo a recolha 
de dados de campo para o desenho e a 
implementação do agrupamento 
Agroindustrial. 

 
O sucesso do desenvolvimento só 

depende da participação activa de todas as 
partes interessadas, incluindo as organizações 
de agricultores, fornecedores, compradores e 
comerciantes, grandes investidores/ 
empresários, empreendedores, provedores de 
soluções, logística, cadeia de fornecedores e 
organizações comerciais. Exposição 5.1 retrata 
os interessados a conhecer durante o processo 
de coleta de dados e a assimilação sustentável 
para o desenvolvimento de um agrupamento 
agro- modelo de negócios. 
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5 Exposição 5.1: Partes Interessadas Consultadas para a proposta de desenvolvimento 
agrupamento Agroindustrials 

 

 
Fonte: Análise de MACE 
 

Exposição 5.2 Retrata a metodologia para consulta das partes interessadas.  
 

Exposição 5.2: Metodologia de consulta das partes interessadas 
 

 
Fonte:  Análise de MACE 

Desenvolvimento do 
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Agronegócio

A Sociologia Rural

Finanças

Levantamento e mapeamento

Planejamento Regional

Engenharia Civil

Engenharia e gestão da água

Avaliação de impacto ambiental e social.

Fontes de energia e gestão de resíduos

Normas e qualidade

Institutos de pesquisa e centros de testes

Visitas de Campo

A interação com o governo local, atores, etc.

Assimilação de dados

Visita de Campo para re-validar os dados

Análise e integração dos dados no relatório
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5 Exposição 5.3  retrata os diferentes módulos utilizados para consulta das partes 
interessadas. 
 

Exposição 5.3: Módulos de consulta das partes interessadas 
 

 
Fonte:  Análise de MACE 

 
Foi elaborado um questionário 

detalhado para a administração de fatores em 
Angola sobre o  conceito do projeto, regional e 
questões específicas.  

 
5.1. Processo de consulta a partes 

interessadas 
 
O processo de consulta a partes 

interessadas foi realizada durante a missão de 
visitas em 17 de Fevereiro de 2019 04 de Março 
de 2019. Os detalhes das reuniões em que 
participaram a equipe como parte da missão 
visita estão decorados abaixo: 

 
 Missão da Primeira visita   

 
Antes da consulta às partes 

interessadas, o exercício de recolha de dados 
teve início em 21 de Fevereiro 2019, que foi 
seguido por rigorosas deliberações com várias 
partes interessadas governamentais e 

privadas e outros grupos de interesse, 
relacionados com o desenvolvimento dos 
agrupamentos Agroindustriais. 

 
A Equipe d missão da MACE teve 

discussões com funcionários  da pemáx e RoA. 
 
Os principais pontos discutidos 

durante a reunião incluiram: 
 
 Agendar visita da missão e coletas 

de dados 
   Cenário Macro no ambiente de 

negócios em Angola no contexto 
de  
 Disponibilidade de terras 
 Taxas de juros 
 Incentivos disponíveis para o 

sector agricola 
 O programa PRODESI e o seu 

objectivo 

•Estas entrevistas têm por fim obter informações de cada projeto com as partes
interessadas chave

Entrevistas com informantes-chave

•Informações de pessoas e grupos são obtidos, utilizando uma série de
questões chave para orientar os debates, e também permitir novas perguntas
que possam surgir durante a discussão

Entrevistas semi-estruturadas

•Discussões ao nível do grupo são realizadas com a comunidade e com os
beneficiários dos sectorespotenciais.

Discussões de grupos de foco
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5  Partida encontro e Criação 
Apresentação de relatório - 22 de 
Fevereiro de 2019 
 
 Equipe MACE enfatizou a 

necessidade de desenvolver uma abordagem 
integrada e sustentável do Agrupamento 
Agroindustrial em Angola e iniciou a reunião 
de partida, apresentando o relatório inicial 
como parte do seu objectivo. 

 
O conceito de agrupamento agro- foi 

elaborado para vários funcionários do 
MINAGRIF, MoI, Ministério do Comércio, 
deputado, e o Ministério da Pesca, a Agência 
para o investimento privado e a promoção das 
exportações de Angola. Os funções  e 
responsabilidades de cada ministério no 

desenvolvimento dos agrupamentos 
Agroindustrial  discutidos. 

 

 
 
A lista de funcionários apresentado na 

reunião de partida é listado na Tabela 5,1. 
 

Tabela 5.1: Lista de interessados 
 

Ref Nome Desenhação / Departamento / Ministério 
/ Empresa 

Detalhes de 
contato 

Prefixo (+244) 
1 Jose Carlos Bettencourt Secretário de Estado da Agricultura, 

pecuária e silvicultura 
928317567 

2 Kunoleha Marcelodo S. Chefe do Departamento  923603532 
3 Antonio Sozinho Director / MINAGRIF-D.N.A. 935144256 
4 Jose Sala Director / MoI, Estudos, Planeamento e 

Estatística  
933393294 

5 Deceifa Altemiro Drogo Director / MINAGRIF 922507400 
6 Eduardo Machado Deputado / Consultor 923447386 
7 Victor Fernandes Deputado / Consultor 939295341 
8 Marcelino Pinto Director / MEP 923502519 
9 Helena Bonges Varela Departamento Chefe / MINAGRIF  922460900 

10 Odilo Fernandes Departamento Chefe / Ministério do 
Comércio 

923522987 

11 Saupaiu Addis Técnico/Privado Angolano, Agência de 
Promoção de Exportações e Investimentos 
(AIPEX) 

923331900 

12 Garcu Cossuico Chefe do Departamento  923679874 
 
 Reunião com MINAGRIF 
 

Reunião com o MINAGRIF - dias 27 e 
28 de Fevereiro 2019. 

 
Engº. Jose Carlos Bettencourt - 

Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária 
presidiu a reunião. O participante membros: 
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5 Engº. António Sozinho Diretor - MINAGRIF, 
Dr.Eduardo Machado e o Dr. Victor 
Fernandas - MEP. 

 
A seguir estão os resultados da 

deliberação: 
O conceito de agrupamento agro-foi 

apresentada ao secretário de estado e a 
necessidade de agrupamento agro- foi 
deliberado. 

 
O Secretário incumbiu o Ministério da 

Agriculturapara oferecer total apoio à  equipe 
da MACE para coletas de dados e satisfazer as 
partes interessadas relevantes. 

 
 MACE equipe tinha uma discussão 
detalhada com o senhor Engº Antonio Sózinho  
Diretor Nacional do MINAGRIF. 

 
 Seguem os resultados da  reunião: 

 
 A reunião com as partes 

interessadas foi planeada durante 
a reunião. 

 O local de desenvolvimento de 
agrupamento Agroindustrial foi 
finalizado no Municipio de Cacuzo 
da província de Malanje e em 
Quibala Município - Kwanza Sul 
considerando o actual potencial 
agroindustrial das duas   regiões. 

 As mercadorias a serem 
processados na proposta do 
agrupamento Agroindustrial foi 
discutida em detalhes. 
 

 Reunião com Ministério dos 
Transportes - Corredor do Lobito - 28 
de Fevereiro de 2019 

 
O projeto de agrupamento 

Agroindustrial foi debatido com os 
funcionários do  Ministério da Agricultura e 
da rede logística e discutidos. 
 

 Reunião com aves de kikovo- 01-03-
2019 

 
Kikovo de aves de capoeira é a quinta 

localizada perto de Luanda, no município de 
Viana.  

 
 A fazenda, composta por cerca de 

600 ha; 
 As importações de produtos 

agrícolas como pintos de um dia de 
idade da África do Sul e frangas 
poedeiras crescendo num 
ambiente de alta tecnologia até 17 
semanas para ficar pronto para por 
ovos; 

 Os processos de exploração 7 lakh 
ovos por dia; 

 A fazenda satisfaz cerca de 40% da 
procura regional; 

 A fazenda emprega cerca de 400 
funcionários; e 

 O principal alimento a soja é 
importada da África do Sul, cerca 
de 53 toneladas por dia e é 
processada na fazenda.  

 

 
 

 Reunião com-Tahal 01-03-2019  
 

Tahal, em parceria com MINAGRIF, 
desenvolveu um projecto de desenvolvimento 
rural integrado que abrange 5000 ha. 
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5 Os temas da discussão são dadas 
abaixo: 
 

 Culturas-alvo são soja, milho, 
batata-doce, melancia e aves  

 O conceito de desenvolvimento de 
terras agricultáveis para 300 
famílias é uma parte do projeto 

 Atualmente, 200 ha do projeto 
estão abertos e com irrigação gota-
a-gota há aproximadamente 0,75 
ha 

 O centro de logística na área do 
projeto Atualmente, o projeto 
conta com cerca de 600 diretos e 
cerca de 1000 emprega casual.  é 
uma sala de refrigeração de 
capacidade de cerca de 800 
toneladas e integrado com zonas 
para embalagens,.  

 Atualmente, o projeto conta com 
cerca de 600 empregados diretos e 
cerca de 1000 empregos casuais.  

 

 
 

O resultado do processo de consulta às 
partes interessadas foi altamente bem 
sucedido em matéria de informação, a 
compreensão dos requisitos, a participação 
pró-ativa, bem como as respostas e sugestões 
das partes interessadas. Tabela 5.2 Destaca os 
principais aspectos do processo e as diferentes 
evoluções das áreas chave, incluindo sua 
incorporação nas secções mais importantes 
deste relatório. 

 
Tabela 5.2: Capítulo-científico detalha e incorpora a informação colhida após consulta dos 

dados de campo 
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2 As atividades e 
metodologia de 
abordagem 
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3 Agricultura e sector 
aliado potencial de 
Angola 

           

4 Conceituação e 
configuração do 
agrupamento agro 

           

5 Mapeamento e consulta 
das partes interessadas 

           

6 Mercadorias, priorização 
de intervenções da 
cadeia de valor e 
dimensionamento de 
aph 

           

7 Análise de 
agrupamentos para agro-  

           

8 Definição de zona            
9 Planejamento mestre de 

aph e ATC 
           

10 Infra-estrutura e 
instalações dentro de 
aph e ATC 

           

11 Conectividade fora do 
local, tirantes e agro 
infra-estrutura em ACPZ 

           

12 Estratégia de 
desenvolvimento e a 
participação do setor 
privado 

           

13 Custo do projeto             
14 Condutores Receita             
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q
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15 Meios de financiamento, 
análise de modelos 
financeiros e de 
investimento 

           

16 Estratégias de 
divulgação da marca e 
propaganda 

           

17 Calendário de execução e 
o plano de acção ao nível 
micro 

           

18 Mapeamento de risco, 
análise e estratégias de 
mitigação 

           

19 Benefícios e 
contribuições 

           

Fonte:  Análise de MACE 
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Capítulo - 6 

Priorização das matérias-primas, intervenções 

na cadeia de valor e dimensionamento das 

APH 
 

6.1. Introdução 
 

Dotado de terra arável abundante e 
água para uma variedade de produção de 
culturas e criação de empresas aliadas como a 
pecuária e a pesca, o potencial de Angola em 
termos de variedade de culturas e gado que 
podem ser criados é imenso. No entanto, o 
nível de produtividade de quase todas as 
culturas e gado ainda não atingiu o seu 
potencial máximo. Existem várias razões e as 
mais importantes entre elas são a menor 
concentração no sector não petrolífero, a falta 
de investimento no sector agrícola no período 
pós-conflito e a falta de infra-estruturas de 
apoio.  
 

O Governo de Angola tomou medidas 
recentes para revitalizar e desenvolver o 
outrora glorioso sector agrícola através de 
várias medidas políticas e melhorando o clima 
de investimento e a facilidade de fazer 
negócios. Uma das áreas de atenção imediata 
é o desenvolvimento de cadeias de valor para 
aumentar a produção, a produtividade das 
culturas importantes, a fim de reduzir as 
importações e criar excedentes potenciais para 
exportação. Embora todas as culturas e 
empresas associadas tenham potencial para 
serem desenvolvidas, é importante estabelecer 
prioridades com base na sua importância 
relativa. Neste contexto, tenta-se dar 
prioridade aos produtos de base com base em 
vários critérios. 

 
 

Por estas razões, para fins de 
priorização das matérias-primas para os agro-
polos e dimensionamento das APH com base 
no excedente líquido comercializável, será 
pertinente: 

 
 Priorizar os produtos de base em 

função dos critérios definidos par a 
a análise da cadeia de valor e a 
considerar como produtos a serem 
transformados nas APH 

 Compreender as questões-chave da 
cadeia de valor em Angola no contexto 
da APH proposta no QAC/CAC 

 Estimar o excedente líquido negociável 
das mercadorias prioritárias  

 Estimar as necessidades totais de 
superfície terrestre para o 
desenvolvimento de APH com base nos 
objectivos de produção e nas 
oportunidades de transformação para 
os produtos de base visados 

 Desenvolver as APH por fases  
 
6.2. Prioritização das matérias-primas 
 

Deverá adotada abordagem 
estratégica para priorizar as matérias-primas 
para processamento nas APH. Os produtos 
básicos deverão ser selecionados para análise 
da cadeia de valor e para serem ainda mais 
visados como produtos a serem processados 
nas APH mais dinâmicas.  
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6 Para cada cultura, a lógica foi 
desenvolvida com base em 24 critérios chave 
dentro do quadro e contexto do potencial 
actual e futuro de Angola. Foi realizado um 
exercício detalhado para resumir os pontos 
fortes das diferentes culturas que estão a ser 
produzidas em Angola e, consequentemente, 
dar prioridade às culturas/produtos para 
análise da cadeia de valor e estimativa do 
excedente líquido comercializável. Para este 

exercício, foram estudados um conjunto de 35 
culturas/produtos. 
 

Tabela 6.1 Representa a análise de 
todas as culturas, incluindo cereais, 
tubérculos, oleaginosas, frutos de casca rija, 
frutas, produtos hortícolas, culturas 
comerciais, culturas não alimentares e outras.
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Tabela 6.1: Analise da prioritização das cultural alimentare 
 

Sl. No. 

Categorias/Culturas Maize Outros Cereais Tuberculos Oleaginosas 
Amendo

as Frutos 
Culturas Não 
Comerciais 

Culturas não 
alimentares Legumes (outras horticolas) Outros 

Criterios 

M
il

h
o 

P
ai

n
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S
or

go
 

T
ri

go
 

B
at

at
a 

M
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a 

S
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d
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d
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C
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T
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S
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A
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A
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o 

T
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e 

C
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C
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a 

e 
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h
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C
ou
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s 

L
ei
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M
el

 

A
vi

cu
lt

u
ra

 e
 P

ec
u

ár
ia

 

 P
ro

d
u

çã
o 

d
e 

O
vo

s 

1 Grande dimensão não
vulnerável/não negociável 

                                                           

2 Vantagem para Angola                                         

3 Sutentabilidade Bio-física                                 

4 Produção potencial sustentável                                               

5 De grande potencial de exportação                                             

6 De valor fundamental                                       

7 Grande valor de baixo peso e
volume 

                                                                  

8 De valor acrescentado com o
processamento 

                                  

9 Meio de subsitência para um
grande numero de pessoas 

                                   

10 De boa procura no Mercado                                  

11 Produto de exportação Tradicional                                                     

12 De qualidade organolética unica e
superior 

                                                               

13 De certificação potencial de bom
Indice Glicémico 

                                                                    

14 Com investimentos importantes já
efectuados 

                                                                    

15 Com variedades adaptadas ao
processamento 

                                        

16 De produção rentável                                 

17 Com adesão às normas
regulamentares 

                                                                    

18 De cultivo potencial em meio
controlado  

                                

19 Com aluguer agricola potential                                 

20 Bom potencial de fornecimento
sazonal 

                                 

21 Bom potencial de fornecimento
todo o ano 

                                               

22 Bom potencial para aumento de
produtividade                                 

23 Possibilidade de criar história de
sucesso exclusivo 

                                                              

24 Possibilidade de retornos
significativos do investimento                                   

Fonte:  Análise de MACE 
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6 6.3. Seleção das matérias-primas para analise 
 

De acordo com a análise acima referida 
das mercadorias produzidas em Angola, 
foram selecionadas catorze mercadorias para 

análise da cadeia de valor no contexto da 
APH. A Tabela 6.2 mostra as mercadorias pré-
seleccionadas 

 
Tabela  6.2: Lista de produtos de base prioritários seleccionados após  análise 

 

Sl. N# 
Culturas/ 
produtos Justificativos 

1 Café  o  Excelente adequação biofísica, mercadoria de exportação 
tradicional, oferece grande margem para melhorar tanto a produção 
como a produtividade da área 

o  Existe um potencial para tecer uma história única em torno do 
renascimento do café angolano e da possibilidade de o marcar como 
um produto orgânico 

2 Soja o Seleccionada por ser uma importante cultura comercial, quase 
inteiramente disponível para processamento 

3 Milho o Selecionada por ser a cultura mais importante em termos de área, 
produção, processamento e possuir potencial para agregação de 
valor e exportação 

4 Mandioca o A segunda maior área cultivada e com potencial de valor 
acrescentado 

5 Batata o Seleccionada por ser uma importante cultura com um grande 
potencial de valor acrescentado. A área e o rendimento têm 
aumentado constantemente nos últimos anos 

6 Citrinos o Os citrinos são considerados culturas frutícolas importantes, com 
um enorme potencial de criação de valor acrescentado também 
adequado à agricultura comercial 

7 Amendoim o Seleccionada por ter a quarta maior área cultivada de acordo com os 
dados da FAO e constituir a mais importante cultura em termos de 
área plantada e com um potencial significativo para agregação de 
valor e processamento em Angola. 

8 Batata doce o A batata-doce é também uma cultura relevante em termos de área e 
produção, largamente cultivada em todo o país, possuindo um bom 
potencial de processamento. 

9 Tomate o Cultura hortícola importante, cultivada em grandes áreas em 
Angola. Tendo grande potencial  para melhorar e  aumentar as áreas 
de cultura, produtividade e agregação de valor num espaço de 
tempo relativamente curto 

10 Mel o O Mel e a um cera de Mel possuem excelente potencial de agregação 
de valor e alto retorno do investimento por agregação de valor e de 
marca 

11 Cêra de 
Mel 

12 Leite e 
Latícinios  

o Apesar de as estatísticas de produção serem reduzidas, o sector 
leiteiro é pré-seleccionado considerando a procura interna e são 
propostas intervenções adequadas. 
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6 Sl. N# 
Culturas/ 
produtos Justificativos 

13 Avicultura o Embora as estatísticas de produção sejam escassas, o sector avícola 
foi pré-seleccionado considerando a procura do mercado interno e 
são propostas intervenções apropriadas 

14 Pecuária o Embora as estatísticas de produção sejam escassas, o sector da 
pecuária é pré-seleccionado considerando a procura interna e são 
propostas intervenções apropriadas 

Fonte:  Análise de MACE 
 
É igualmente tomado em consideração 

o cumprimento do relatório PRODESI que deu 
impulso às mercadorias e produtos que são 
potenciais no contexto angolano. Seguem-se 
as mercadorias finalistas para a cadeia de 

valor de Angola, e a conformidade está listada 
na Tabela 6.3. 

 
 
 
 

Tabela 6.3: Matérias-primas pré-selecionadas para a cadeia de valor de Angola 
 

Sl. 
No. Produtos 

Produto para 
análise 

Motivo da inclusão na tabela de análise das 
culturas 

1 Açúcar a granel Sim Não sendo um produto primário, a cultura da 
cana de açúcar está incluída 

2 Arroz Sim Cultura alimentar importante 
3 Farinha de Trigo Sim Cultura do trigo incluída 
4 Feijão Sim Importante produto alimentar primário 
5 Mandioca Sim Importante produto alimentar primário 
6 Tapioca Sim Cultura da mandioca incluída 
7 Milho grão Sim O principal e mais importante produto alimentar 
8 Farinha de milho Sim Cultura do milho incluída 
9 Laticínios Sim Produto primário, importante, parte da 

agricultura 
10 Oleo de soja Sim Cultivo de soja incluído 
11 Ovos Sim Avicultura incluída 
12 Carne de galinha / 

frango 
Sim Produto primário – avicultura incluída 

13 Carne de cabra Sim Pecuária incluída 
14 Carne de porco Sim Pecuária incluída 
15 Batata doce Sim Culturas agrícolas e hortícolas incluídas 
16 Batata reina  Sim Culturas agrícolas e hortícolas incluídas 
17 Tomate Sim Culturas agrícolas e hortícolas incluídas 
18 Cebola Sim Culturas agrícolas e hortícolas incluídas 
19 Alho Sim Culturas agrícolas e hortícolas incluídas 
20 Cenoura Sim Culturas agrícolas e hortícolas incluídas 
21 Pimenta Sim Culturas agrícolas e hortícolas incluídas 
22 Couve Sim Culturas agrícolas e hortícolas incluídas 
23 Alface Sim Culturas agrícolas e hortícolas incluídas 
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6 Sl. 
No. Produtos 

Produto para 
análise 

Motivo da inclusão na tabela de análise das 
culturas 

24 Bananas Sim Culturas agrícolas e hortícolas incluídas 
25 Ananás Sim Culturas agrícolas e hortícolas incluídas 
26 Oleo de girassol Sim Culturas agrícolas e hortícolas incluídas 
27 Oleo de amendoim Sim Culturas agrícolas e hortícolas incluídas 
28 Mel Sim Incluido 
29 Pecuária Sim Incluido 

 
Documento em conformidade com o estudo da PRODESI:  
Quase todos os produtos agro-industriais enumerados no documento PRODESI estão incluídos na análise das 
culturas prioritárias, excepto os produtos não agrícolas e das pescas, uma vez que são tratados separadamente. 
 
Fonte:  Análise de MACE 
 
6.4. Cadeia de valor agrícola 
 

Esta secção apresenta um resumo das 
principais conclusões, oportunidades e 
intervenções apropriadas que precisam de ser 
abordadas pela análise da cadeia de valor dos 
principais produtos básicos. Todas elas seriam 
estrategicamente visadas no âmbito do 
desenvolvimento dos agro-polos. 

 
Um retrato do cenário actual, dos 

constrangimentos, oportunidades e 
intervenções estratégicas para os principais 
produtos básicos pré-seleccionados é 
apresentado abaixo, nas secções seguintes. 

 
6.4.1. Cadeia de valor do café  
 
 O processo de liberalização do setor 
cafeeiro começou em 1991/1992, quando o 
ambiente político era economicamente 
instável. A taxa de câmbio sobrevalorizada, a 
alta inflação e as taxas de juros reduziram os 
incentivos no setor cafeeiro.  
 
No início dos anos 70, Angola produzia um 
dos cafés robusta mais neutros e de melhor 
qualidade do mundo. Angola produz dois 
tipos de espécies de café, o Coffea canephora, 
comercialmente chamado Robusta, e o Coffea 
Arabica, comercialmente chamado Arábica. O 
café Robusta angolano é alegadamente único 

no seu sabor e é considerado o melhor em 
qualidade entre os países produtores. Isto é 
provavelmente devido ao clima e às práticas 
agrícolas locais que normalmente cultivam 
café sob sombra e condições ambientais tais 
como plantação em altitude (por exemplo, 
algumas plantações estão localizadas a cerca 
de 1.100 metros acima do nível do mar) e 
também devido aos tipos de solos. Desde a 
independência, a qualidade, bem como a 
quantidade de produção, diminuiu. A maior 
parte da produção de café estava concentrada 
em cinco províncias do Uíge, Kwanza Norte, 
Kwanza Sul, Bengo e Malanje. O mapa abaixo 
representa a distribuição nacional do café por 
províncias de Angola. 
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6 

 
Fonte: Relatório de Agricultura 2017-2018 - MINAGRIF 
 
Os custos de produção são aproximadamente 
$536/ha sem casca e $616/ha com casca. O 
lucro por kg é de aproximadamente apenas 
$0,5/kg. (Fonte 2014: Análise da cadeia de 
valor dos sectores não petrolíferos em Angola 
- PNUD). Em geral, os agricultores recebem 
um preço padrão por kg de café; mas não há 
incentivos suficientes para produzir café de 
qualidade superior.  
 
Actualmente, a produtividade do café é de 
cerca de 260 kg/ha, em média, devido a 
grandes diferenças entre explorações agrícolas 
antigas (por exemplo, 100 kg/ha) e 
explorações reabilitadas e bem conservadas 
(por exemplo, entre 400 e 500 kg/ha). (Fonte: 
National Green Export Review of Angola : 
UNCTAD). A produtividade média mundial 

do café verde é de cerca de 860 kg/ha para os 
pequenos produtores.  A desvantagem de 
entrar no setor cafeeiro é a alta necessidade de 
capital circulante, devido à necessidade de 
grande quantidade de mão-de-obra que é 
necessária durante toda a produção; a 
reabilitação das plantações é necessária para 
obter bons rendimentos; limitação com 
respeito aos materiais disponíveis para 
atender à demanda; falta de habilidades 
relevantes; baixa ou ausência de 
processadores e maquinaria relacionada; 
baixa demanda de café localmente e falta de 
instalações de infra-estrutura.  
 
Com o declínio do setor cafeeiro após a 
independência, o café já não é uma fonte 
importante de divisas. O governo está 
atualmente envolvido na reabilitação do setor 
cafeeiro e o encara como uma força dum sector 
dinâmico que poderia criar muitas 
oportunidades de emprego para os angolanos, 
especialmente para os jovens, soldados 
desmobilizados e pessoas deslocadas nos 
sectores rurais.  
  
O quadro abaixo fornece as informações 
estatísticas pertinentes sobre o café em Angola 

  
 

S.No. Particularidades Detalhes 
1. Produção total de 

Café Robusta (Tons) 
20297 

2. Produção total de 
Café Robusta (Tons) 

360 

Fonte: Relatório da Agricultura Ano 2017-2018- 
MINAGRIF 
  
Os principais atores ao longo da cadeia de 
valor do café e suas interações são 
apresentados na Exposição 6.1. 
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6 Exposição 6.1: Mapa da cadeia de valor do café 
 

 
Fonte: Análise da UNIDO & MACE 

 
Limitações oportunidades e intervenções em cada nível da cadeia de valor são 

apresentados na Tabela 6.4. 
 
Tabela 6.4: Resumo das limitações, oportunidades e intervenções propostas para a cadeia de 

valor do café 
 

Nivel de 
Função Limitações Oportunidades Intervenções estratégicas 

Ação 
Inicial 

o A escassez de 
cultivares 
melhoradas 
adaptadas a 
diferentes 
localidades  

 

o Acompanhamento da 
procura com melhor 
gestão do café, os 
cafeicultores estão 
exigindo novas 
tecnologias e insumos, 
o que está criando 

o Reforçar o sistema de 
alimentação de entrada  

o Introduzir uma melhor 
produção e distribuição de 
sementes  

o Incentivar os centros de 
pesquisa a criar sementes 
de novas cultivares de café 

Markets

Exporting

Grading
certification

Warehousing

Inspection

De- hulling / 
storage

Bulking

Drying

Collection

Semi - drying

Production

Seedling
production

Conventional buyers Organic coffee 
buyers

Forest coffee buyers / 
niche market

Exporters

Warehouse 

Lab

De- hullers Unions

Suppliers

P
la

n
ta

ti
on

 f
ar

m
er

s

Garden coffee farmers

C
om

m
er

ci
al

 co
ff

ee
 fa

rm
er

s

Collectors

Primary coops
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6 Nivel de 
Função Limitações Oportunidades Intervenções estratégicas 

Aumento dos factores 
de produção 
relacionados  

oportunidades para 
atrair 

melhoradas e promover o 
investimento privado nas 
mesmas  

Produção o Os baixos 
rendimentos 
tornam a produção 
de café na região 
mais cara do que 
noutras grandes 
nações produtoras 
de café. Isso se deve 
principalmente aos 
altos custos de 
colheita e à falta de 
infraestrutura. Há 
também falta de 
compradores nas 
áreas de produção 

o As mulheres não 
são beneficiárias 
diretas das receitas 
obtidas com a 
produção de café 

o Custos de produção 
selevados e a 
produção de baixa 
qualidade devido à 
utilização de 
tecnologias antigas 
e à falta de infra-
estruturas 

o Baixo preços de 
mercado 

o O elevado potencial 
que Angola tem para a 
expansão da produção 
de café é uma grande 
oportunidade de 
produzir para o 
mercado interno e de 
exportação 

o Introduzir variedades 
resistentes a doenças  

o Oferecer formação em 
gestão, 

o Substituição dos cafézeiros 
antigos instalados com um 
suporte de compensação  

o Promoção de associações e 
cooperativas 

o Introdução de preços 
especializados e atraentes 
para cafés especiais como o 
Robusta e o Arábica 

o Oferecer instalações de 
treinamento para mulheres 
e jovens 

o Melhores técnicas agrícolas 
e acesso ao mercado global 

o O governo deve fornecer 
incentivos e melhores 
preços para o produto 
obtido 

o Criação de centros de 
agregação/recolha, CTA e 
APH  

Transform
ação e 

processam
ento 

o  A secagem 
inadequada pelos 
cafeicultores afeta a 
qualidade e os 
preços do café  

o  A colheita de bagas 
pré-maturas pelos 
cafeicultores afeta a 
qualidade e o preço 
do café  

o Uma melhor secagem 
pelas cooperativas 
aumentará a 
qualidade e os preços, 
bem como reduzirá as 
perdas pós-colheita  
Apoio de empresas e 
cooperativas locais no 
processo de 
descasque, 
classificação, 

o Melhorar a colheita, o 
manejo pós-colheita e a 
qualidade do café, a 
colheita oportuna, uma 
melhor secagem e um 
armazenamento mais 
limpo, entre outros 
aspectos, melhorarão a 
qualidade do café e, da 
mesma forma, o preço. 
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6 Nivel de 
Função Limitações Oportunidades Intervenções estratégicas 

o Armazenamento 
inadequado causa 
perdas pós-colheita 

o Práticas pobres de 
colheita e pós-
colheita reduzem a 
qualidade do café, e 
ligações fracas 
entre pesquisa, 
serviços de 
extensão e 
produtores 

polpação, torrefação e 
moagem 

Comerciali
zação 

o Falta de incentivo à 
classificação 

o Mercado sazonal 
instável e margem 
baixa para os 
pequenos 
produtores  

o A falta de 
informação sobre o 
mercado resulta em 
decisões de 
mercado mal 
informadas por 
parte dos 
agricultores  

o Taxas elevadas 
para o café 
importado 

o Premium para café de 
qualidade por (alguns) 
comerciantes  

o    Estimular os 
agricultores a investir 
nas suas explorações 
agrícolas  

o Disponibilidade de 
estações de pesquisa 
de café fornecidas pelo 
INCA 

o Establecer sistemas de 
informação de mercados 

o Reduzir a longa cadeia de 
valor e apoiar os 
agricultores na tomada de 
decisões informadas  

o Promover mais agregação 
de valor junto aos 
agricultores e controlar o 
comércio ilegal  

o Reforçar as cooperativas e a 
união; são necessárias 
cooperativas e uniões mais 
fortes e mais bem geridas 
para continuar a explorar 
novas oportunidades de 
mercado  

Fonte:  Análise de MACE 
 
6.4.2. Soja 
 

A soja é principalmente utilizada na 
produção de óleo comestível e em produtos 
como pedaços de soja e farinha de soja. O 
subproduto (bolo) é dado como alimento 
diretamente aos animais ou transformado 
com outros ingredientes de matéria-prima 
animal. Como ração animal, os subprodutos 
de soja fornecem proteína de alta qualidade e 
de custo relativamente baixo para rações 
alimentares. Com uma revolução pecuária em 
curso nos países em desenvolvimento, 

incluindo Angola, a procura industrial de soja 
continua a aumentar.  

 
A tabela abaixo fornece as informações 

estatísticas relevantes sobre a soja em Angola  
 

S.No. Particularidades Detailhes 
1. Area semeada este 

ano  
35879 ha 

2. Area Harvested 35219 ha 
3. Total production  35266 

tons 
4. Productivity per ha 1001 Kg 
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6 S.No. Particularidades Detailhes 
5. % of production by 

EAF 
71.59% 

6. % of production by 
EAE 

28.41% 

Source: Report of Agriculture year 2017-2018- 
MINAGRIF 

Angola é atualmente um importador 
líquido de grãos de soja e produtos de soja. 

Tem potencial para substituir não apenas a 
importação, mas também a exportação, dada a 
adequação dos recursos naturais e o crescente 
mercado disponível. Os principais atores da 
cadeia de valor do milho e suas interações são 
apresentados na Exposição 6.2. 
 

 
Exposição 6.2: Cadeia de valor da soja 

 

 
 Fonte: Análise das cadeias de valor dos sectores não petrolífeross em Angola, UNDP 
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6  
Tabela 6.5 ilustra as várias etapas da cadeia de valor da soja e as restrições, oportunidades 

e intervenções estratégicas necessárias associadas. 
 

 Table 6.5: Etapas, restrições, oportunidades e intervenções estratégicas para a cadeia de valor 
da soja 

 

Nivel da função Elemento Limitações Oportunidades Intervenções 
estratégicas 

Estado inicial Semente  A escassez de 
sementes 
híbridas,  

 Limitação das 
fontes 

 A maioria das 
sementes são 
importada 

 Neste momento 
não são 
cultivadas em 
grandes àreas  

 Desenvolvimento 
de novos 
híbridos  

 
 Produção de 

sementes 

 Investigação sobre 
sementes híbridas 

 Subsídios às 
sementes 

 Sensibilização dos 
pequenos 
agricultores 

Fertilizantes  Custos elevados 
 

 Mudança da 
legislação sobre 
subsídios 

 

 Introdução de 
novos adubos 

 Importadores 
privados 
 

 Criação de 
subsídios para 
creação de nova 
empresas de 
adubos 

 Subsidios ara 
compra de adubos 

 Relaxation of 
import policies 

Pesticidas   Custos 
Elevados 

 
 

 Importadores de 
pesticidas 

 Sistemas de 
distribuição 

 Legislação sobre 
fitosanitários  e 
meios de 
distribuição 

Facilidades 
de Crédito 

 Dificil acesso 
Juros elevados 
acima de 20% 

 Mudança nas 
políticas de 
subsídios 

 Empresas 
Cooperativas 

 ONGs 
 

 O Governo deve 
facilitar 
empréstimos com 
baixas taxas de 
juros 

Producção e 
pós-colheita 

Colheita de 
culturas de 

sequeiro 
 

 Poor yield due 
to rainfed 
cultivation 

 Does well both as 
a rainfed and 
irrigated crop. 
But, yields high 
as an irrigated 
crop 

 New irrigation 
projects by the 
government. 
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6 Nivel da função Elemento Limitações Oportunidades 
Intervenções 
estratégicas 

Colheita de 
culturas 
irrigadas 

 

 A soja é 
essencialmente 
uma cultura 
pluvial 

 

 Aumentar as 
areas de regadio.  

 Cultivar em 
condições de 
cultura regada 

 Governo de criar  
novas áreas de rega 
e apoiar mais 
projetos irrigados 

 
Práticas 
culturais 

 

 Agricultores em 
larga escala 
representam só 
28.41% do total. 

 Cultivo em 
rotação 
interessante 
devido à sua 
capacidade de 
fixação do Azoto 
atmosférico 
através dos 
nódulos 
radiculares 

 Compradores 
contratuais 
podem fornecer 
insumos aos 
agricultores 

 Divulgação de 
conhecimento 
técnico aos 
agricultores pelo 
departamento de 
agricultura do 
governo 

Surto de 
pragas e 
doenças 

 

 Ausência de 
conhecimento 
sobre pragas e 
doenças control 
among 
smallholders 

 Mais negociantes 
de pesticidas, 
novos pesticidas 
eficazes 

 Pesticides stock 
in time 

 

 Redes de servicços 
efectivos de 
extansão rural 
Pest surveillance 
program 

 Import of specific 
pesticides and 
stock it in advance 

Práticas de 
pós-colheita 

 Ausência de 
meios de 
secagem e 
armazenagem 

 Mais do que 
20% de perdas 
pós-colheita 

 Compradores 
instalam 
pequenos 
armazéns nas 
zonas de recolha 
dos produtos 
agricolas 

 Construir 
Armazéns 
comunitários para 
pequenos 
agricultores 

 Estabelecimento de 
centros de 
agregação/recolha, 
ATC e APH 

Comercialização Comprador 
 

 Os preços não 
são 
competitivos. 
Pequenos e 
grandes 
compradores 
mais os 

 - Esquemas de 
cultivadores 
subcontratados 
com recompra 

 - Eles podiam 
fornecer insumos 

 - Controle de 
preço. 

 - Comprar de volta 
com preço fixo 
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6 Nivel da função Elemento Limitações Oportunidades 
Intervenções 
estratégicas 

comerciantes de 
novas matérias-
primas.  

 Os 
compradores de 
grandes 
quantidades 
são empresas 
multinacionais 

 Os 
compradores 
pré-contrato 
também 
existem 

e ajustar os 
produtos 

Transporte 
 

 Estradas 
agrícolas más 

 Custos de 
transporte 
elevados 

 Centros de 
recolha perto das 
áreas de cultura 
de agricultores 
contractados 

 

 A aquisição à porta 
da fazenda evitará 
perdas pós-colheita 

 Armazém público 
e privado para 
armazenagem 

Transformação Óleo 
comestível, 
farinha de 

soja e 
bagasso 

 A procura é 
maior que a 
oferta 
 

 Expansão da área 
da produção 
envolvendo 
pequenos 
produtore 

 Rede de extensão 
rural para 
incentivar 
pequenos 
produtores a 
cultivar áreas de 
soja 

Consumo Fabrico de 
alimentos 

 Mais limitado a 
areas urbanas 

 O Governo pode 
promover o 
consume de 
produtos 
saudáveis 
derivados de soja 

 Isenção fiscal para 
a importação de 
máquinas de 
transformação 

Rações para 
animais 

 

 Preços elevados  Procura elevada 
para bovinos, 
avicultura e 
suinicultura 

 

Mercados 
rurais e 
urbanos 

 

 Disponibilidade  Disponibilidade 
a preços 
acessíveis 

 Estabelecimento da 
lei e da infra-
estrutura de 
comercialização da 
agricultura 

Exportação  Políticas de 
exportação/ 

 Valor 
acrescentado 

 Manter uma 
política de abertura 
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6 Nivel da função Elemento Limitações Oportunidades 
Intervenções 
estratégicas 

proibição de 
exportação 

 Exportação de 
produtos de valor 
agregado para 
maior lucro 

das fronteiras. A 
exportação 
depende da 
produção além e 
acima da procura 
atual 

Fonte: Analise MACE  
 
6.4.3. Maize 

 
O milho é o cereal mais cultivado em 

Angola e é consumido regularmente. O milho 
é processado para obter vários produtos 
consumidos globalmente, tais como flocos de 
milho, xarope de milho, óleo de milho, farinha 
de milho e amido de milho. Estes produtos são 
utilizados tanto a nível doméstico como na 
indústria de processamento de alimentos e na 
indústria de panificação. O etanol e o xarope 
de milho com elevado teor de frutose (HFCS), 
que é um substituto popular da sacarose, 
utilizados em refrigerantes, são outros 
produtos do milho. 

 
A tabela abaixo fornece a informação 

estatística relevante sobre o milho em Ang  

 
S.No. Particularidades Detailhes 

1. Area anual 
plantada 

238147 ha 

2. Area Colhida 213004 ha 
3. Produção total 61426 tons 
4. Produção por ha 288 Kg 
5. % de produção 

EAF 
96.41% 

6. % de produção 
EAE 

3.59% 

Fonte: Relatório de Agricultura ano 2017-2018- 
MINAGRIF 
 

Os actores principais  da cadeia de 
valor do milho e seus associados estão 
apresentados na  Exposição 6.3. 
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6 Exposição 6.3: Maize value chain 
 

 
Fonte: Analise da UNIDO & MACE 

 
Tabela 6.6 ilustra as várias fases da cadeia de valor do milho e os constrangimentos 

associados, as oportunidades de progresso e as intervenções estratégicas necessárias. 
 
Tabela 6.6: Fases, limitações, oportunidades e intervenções estratégicas para a cadeia de valor 

do milho 
 

Fases Limitações Oportunidades Intervenção Estratégica 
Fase Inícial  Custos de 

produção 
relativamente 
elevados, falta de 
fornecimentos 
regulares de vários 
produtos 

 Milho grão encontra 
vários usos em 
alimentos, ração 
animal e 
biocombustível 

 Oportunidade de 
aumentar a 
disponibilidade de 
variedades de ampla 
produção, com 
serviços de extensão 
agrícola 

 Esforços como o 
projecto de 
competitividade 
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6 Fases Limitações Oportunidades Intervenção Estratégica 
agrícola devem ser 
intensificados 

Produção & 
perdas pós-

colheita 

 Os rendimentos 
predominantes são 
baixos, o que afecta 
a viabilidade do 
abastecimento de 
milho como 
matéria-prima 

 A utilização na 
transformação está 
agora a aumentar 
devido à alteração 
dos estilos de vida e 
ao aumento das 
oportunidades nas 
regiões africanas 

 Criar e fortalecer 
instalações de 
armazenamento, 
padronizar a produção 
por meio de contratos 
agrícolas 

 Criação de centros de 
agregação/recolha, 
CTA e APH 

Comercializaç
ão 

 Ausência de 
recursos 
logísticosistics para 
armazenamento e 
transporte 

 Export prospects are 
high for processed 
maize 

 Apoiar a criação de 
pequenas e médias 
unidades de 
processamento através 
de formação, inclusão 
financeira e 
capacitação 

Transformaçã
o 

 Os métodos 
tradicionais dão 
baixos 
rendimentos e 
produtos de baixa 
qualidade 

 Técnicas de 
trabalho intensivo 

 A possibilidade de 
melhorar os produtos 
nutricionais à base de 
milho e a 
transformação 
organizada produz 
subprodutos, tais 
como alimentos para 
animais 

 Modernização das 
instalações 

 Inclusão financeira 
para a criação de 
instalações 

 Capacitação / 
treinamento em 
métodos modernos 

Consumo  Modernização das 
instalações 

 Inclusão financeira 
para a criação de 
instalações 

 Formação / 
treinamento em 
métodos modernos 

 Procura industrial de 
milho processado sob 
a forma de farinha de 
milho, óleo de milho e 
outros está a 
aumentar 

 A atracção de 
indústrias de maior 
valor acrescentado 

 Branding e venda a 
retalho de milho 
transformado para 
consumo doméstico 

Fonte: Analise MACE  
 
6.4.4. Mandioca 

 
A mandioca é uma das principais 

culturas de Angola e é a cultura típica das 
províncias do norte do país, embora seja 
cultivada em todas as províncias. As 
variedades locais de mandioca precisam de 
15-18 meses para amadurecer, embora a 
colheita possa ser adiada para 24 meses. As 

principais razões para a baixa produtividade 
são a baixa qualidade das mudas, baixa 
fertilidade do solo, doenças, pragas e medidas 
inadequadas contra plantas infestantes. A 
tabela abaixo classifica as províncias 
produtoras de mandioca com base em 
rendimentos altos, médios e baixos.  

 



 

86 

P
ri

or
iz

aç
ão

 d
as

 m
at

ér
ia

s-
p

ri
m

as
, i

n
te

rv
en

çõ
es

 n
a 

ca
d

ei
a 

d
e 

va
lo

r 
e 

d
im

en
si

on
am

en
to

 d
as

 A
P

H
 

6 A mandioca desempenha um papel 
muito importante na nutrição e a sua 
produção em Angola representa 80% da 
produção total entre raízes e tubérculos com 
uma produção de 8730517 toneladas, com um 
crescimento saudável de 5% no ano 2017/18. 
É comercializado e consumido sob formas 
variadas, fresco ou seco, moído e torrado. O 
principal constrangimento no processamento 
da mandioca é a disponibilidade de 
equipamento, em especial os decoradores e os 
"flourmills", e embalagens adequadas. 

 
A mandioca oferece uma margem 

considerável de processamento, com produtos 
como amido, cola, e seus produtos são 
utilizados na indústria alimentícia, 
farmacêutica e de bebidas. 

 
O quadro seguinte apresenta a 

informação estatística relevante sobre a 
Mandioca em Angola 

S.No. Particularidaades Detailhes 
1. Area plantada por 

ano 
944152 ha 

2. Area colhida 673987 ha 
3. Produção total  8730517 

tons 
4. Productividade por 

ha 
12954 Kg 

5. % produtividade 
EAF 

93% 

6. % produtividade 
EAE 

7% 

Fonte: Relatório de Agricultura ano 2017-2018- 
MINAGRIF 
 

Tabela 6.7 ilustra os vários estágios da 
cadeia de valor da mandioca e as restrições 
associadas, oportunidades de progresso e 
intervenções estratégicas necessárias

 
Tabela 6.7: Fases, limitações, oportunidades e intervenções estratégicas para a cadeia de valor 

da Mandioca 
 

Fases Limitações Oportunidades Intervenção Estratégica 
Fornecimento 

de insumos 
agrícolas 

 Quantidades e 
qualidade 
insuficientes de 
sementes e materiais 
vegetativos de 
mandioca  

 Ausência de 
mecanização  

 Possibilidade 
de produções 
massivas 

 Produção e 
fornecimento de bons 
materiais de plantio  

 Reforço do sistema de 
informação para 
divulgar informações 
sobre as técnicas mais 
recentes 

Produção e 
pós-colheita 

 Fraca rede 
rodoviária  

 Não disponibilidade 
de instalações de 
armazenamento  

 Melhorias na 
produtividade 
podem levar a 
um aumento 
significativo da 
produção 

 Fortalecer a agroinfra-
estrutura 

 Melhores serviços de 
extensão 

 Comunicação de 
informações sobre a 
investigação agricola  
aos agricultores 

 Agricultura por 
contrato 
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6 Fases Limitações Oportunidades Intervenção Estratégica 
 Estabelecimento de 

centros de 
agregação/recolha, 
CTA e APH 

Comercializaç
ão 

 Fornecimento 
irregular 

 Informação 
deficiente sobre os 
preços para os 
agricultores  

 Ausência de 
métodos de 
embalagem 
adequados 

 Procura de 
produtos 
derivados da 
Mandioca 

 Informação sobre os 
preços para os 
agricultores 

 Sistemas de transporte 
exclusivos 

Processament
o 

 Os métodos 
tradicionais dão 
baixos rendimentos 
de produtos de baixa 
qualidade 

 Alcance para 
melhores 
produtos 
nutricionais  

 O 
processamento 
organizado 
produz 
subprodutos, 
tais como 
alimentos para 
animais 

 Modernização das 
instalações 

 Inclusão financeira 
para a criação de 
instalações 

 Capacitação/treiname
nto em métodos 
modernos 

Consumo  Em Angola, a 
mandioca é em 
grande parte 
processada ao nível 
do agregado familiar 

 A demanda 
industrial por 
mandioca 
processada na 
forma de 
farinha é maior 

 Atração de indústrias 
de maior valor 
agregado 

 Marcação e venda a 
retalho de mandioca 
transformada para 
consumo doméstico 

Fonte: Analise MACE 
 

Os principais atores ao longo da cadeia de valor da mandioca e suas interações são 
apresentadas no  Exposição 6.4. 
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6 Exposição 6.4: Cadeia de valores da Mandioca 
 

 
Fonte: Analise da UNIDO & MACE 
 
6.4.5. Cadeia de valores dos laticínios 

 
Os sistemas de produção de lacticínios 

em Angola são praticamente inexistentes. 
Quase toda a procura de leite e produtos 
lácteos é importada e vendida localmente. A 
maior parte é leite UHT, leite condensado, 
manteiga, queijo e sobremesas. O leite em pó é 
recombinado em leite integral e desnatado e 
vendido como leite UHT.  

 
 A produção comercial de leite 

está concentrada nas províncias de Luanda e 
Kuanza Sul, com algumas em Benguela e 
Huíla. O Kwanza Sul é o melhor produtor de 
leite entre as províncias e a sua produção foi 
de 1308 mil litros, em 2017/18 seguido da 
província da Huíla com 688 mil litros, Luanda 

com 657 mil litros, Benguela com 470 mil 
litros, Namibe com 263 mil litros e Lunda Sul 
com 189 mil litros. 

 
A procura de leite e produtos lácteos 

está a aumentar em resultado do aumento da 
urbanização, da população e da melhoria dos 
rendimentos. Os agricultores comerciais estão 
também a emergir em resposta à crescente 
procura dos consumidores. No entanto, ainda 
há muito a fazer para melhorar drasticamente 
a produção de leite e colmatar o fosso existente 
entre a oferta e a procura de leite no país. 

 
Os principais atores ao longo da cadeia 

de valor do leite e suas interações são 
apresentadas na Exposição 6.5. 

 
 
 
 
 
 
 

(4)
End market logistics

(3)
Assembly 

(1)
Farm production 

(0)
Input supply

(2)
Local processing

Consumer (fresh cassava, bobolo, fufu, 
gari)

Factory-produced dry fufu or gari

Independent traders or farmers

On farm 
processor 

EAF

On farm 
processor 

EAE

Own inputs
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6 Exposição 6.5: Cadeia de valores dos Laticínios 
 

 
Fonte: Analise da UNIDO & MACE 
 

As restrições, oportunidades e intervenções em cada nível da cadeia de valor dos laticínios 
são apresentadas na Tabela 6.8. 

 
Tabela 6.8: Fases, limitações, oportunidades e intervenção estratégica da cadeia de valores 

dos Laticínios 
 

Fases Limitações Oportunidades Intervenção estratégica 
Inicial  Falta de acesso a 

variedades 
melhoradas de 
raças bovinas 

 

Importação de Raças de 
alta produtividade de 
outros países  
O Serviço de 
Inseminação Artificial 
precisa ser expandido / 
configurado para o nível 
da comunidade. 

Reforço da capacidade e 
formação de mais zoo técnicos 
a nível das explorações 
agrícolas. 

 Serviços de 
extensão de 
saúse animal 
inadequados ou 
inexitentes 

 O Governo tem dado 
grande atenção ao 
desenvolvimento do 
sector da pecuária e 
a expansão dos 

 Expansão da extensão da 
cobertura dos serviços de 
saúde animal nas regiões 
e reforço da capacidade 
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6 Fases Limitações Oportunidades Intervenção estratégica 
serviços de extensão 
é uma das 
estratégias para 
serem 
implementadas in 
the no próximo 
plano de 
desenvolvimento e 
transformação 

dos extensionistas através 
da formação 

 Fortalecer a capacidade 
dos pequenos 
agricultores através de 
treinamento em 
desenvolvimento e 
produção de ração animal 
usando os recursos 
disponíveis, 

Producção  Falta de normas 
de qualidade e 
classificação do 
leite e de 
mecanismos de 
execução 

 O Governo está 
também a trabalhar 
no desenvolvimento 
dos lacticínios na 
região, o que pode 
melhorar a 
capacidade dos 
pequenos 
produtores de 
lacticínios através da 
formação. 

 Estabelecer normas de 
qualidade e de 
classificação do leite e 
criar mecanismos de 
execução. 

 Low level of 
management in 
dairy 
development 

 Alargar a prestação de 
serviços de formação aos 
agricultores que utilizam 
as FTC como plataforma. 

 Estabelecimento de 
centros de agregação / 
recolha, ATC e A 

Fornecimento 
de meios 

 Ligações fracas 
entre produtores 
e instituições de 
pesquisa e 
outros 
prestadores de 
serviços de 
apoio 

 O MINAGRIF, 
regional, pode 
desempenhar um 
papel fundamental 
ao reunir as 
diferentes partes 
interessadas 
relevantes para 
alinhar as suas 
actividades e criar 
uma sinergia na 
resolução do 
problema do sector. 

 Integração dos serviços 
prestados por diferentes 
instituições no 
desenvolvimento global 
do sector da pecuária 
através da liderança do 
MINAGRIF 

Serviços de 
Apoio 

 Acesso limitado 
a facilidades de 
crédito 

 As instituições de 
micro-finanças e 
comerciais estão a 
expandir-se em 
todas as cidades a 
nível regional, zonal 
e mundial, por 
exemplo. 

 Expansão e melhoria dos 
serviços de 
microfinanciamento, 
incentivando os bancos 
comerciais a expandir as 
suas linhas de crédito aos 
pequenos produtores de 
leite 

Fonte: Analise MACE 
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6 6.4.6. Cadeia de valor da Avicultura 
 

A poedeira é a ave mais disseminado. A 
sua presença é notável em todas as casas rurais 
e em quase todas as casas periurbanas.  

 
Existem basicamente três tipos de 

avicultores em Angola: a agricultura de 
subsistência, os pequenos agricultores 
apoiados por novos projectos do governo / 
ONG e as grandes empresas privadas.  

 
Actualmente, a produção nacional de 

ovos está estimada em 1119,06 milhões de 
ovos. A produção apresentou uma variação 
anual de 16,4% nos últimos anos (961,45 
milhões de ovos), como mostram os dados de 
produção ao longo dos anos (2017-2018). 

 
A propriedade da avicultura rural é 

compartilhada entre os membros da família, 
mas é predominantemente por mulheres. As 
mulheres estão envolvidas principalmente em 

rotinas diárias na gestão da avicultura rural 
(limpeza, alimentação, tratamentos, etc.). A 
tomada de decisões pelas mulheres no sistema 
de produção avícola rural é limitada a decisões 
não relacionadas a dinheiro, enquanto as 
decisões relacionadas a dinheiro são tomadas 
principalmente por homens.  

 
As desvantagens actuais que os 

angolanos enfrentam ao entrar no sector 
avícola devem-se à competitividade do 
mercado, alto nível de investimento e custos de 
produção, falta de capital humano, falta de 
desenvolvimento empresarial na camada de 
reprodução, falta de insumos de qualidade e 
infra-estrutura. 

 
Os principais atores ao longo da cadeia 

de valor da carne de frango e suas interações 
são apresentados no Exposição 6.6. 

 
Exposição 6.6: Cadeia de valor da Avicultura 

 

 
Fonte: Análise  da UNIDO & MACE analysis 
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6 As limitações, oportunidades e valores da cadeia de valores da Avicultura estão 
apresentados na Tabela 6.9. 
 
Tabela 6.9: Fases, limitações, oportunidades e intervenção estratégica da cadeia de valores da 

Avicultura 
 

Fases Limitações Oportunidades Intervenção estratégica 
Inicial  Os elevados 

custos de 
produção, 
devido aos 
preços elevados e 
à dificuldade de 
acesso a 
diferentes tipos 
de factores de 
produção, 
diminuem os 
lucros dos 
médios 
produtores e 
constituem um 
obstáculo à 
entrada de 
pequenos 
produtores de 
aves de capoeira. 

 Pontos de entrada 
alternativos ao longo da 
cadeia para pequenos 
produtores e MPMEs, 
incluindo, no nível de 
entrada: (1) pequenos 
agricultores de soja que 
fornecem as matérias-
primas para a produção 
de alimentos para 
animais; (2) 
trabalhadores da 
indústria dos alimentos 
para animais. Ao nível 
da produção (3) 
empregados nos 
aviários médios e 
grandes (4) 
fornecedores de serviços 
que fabricam materiais 
necessários para os 
aviários (gaiolas, 
bebedouros, alvenaria 
geral, etc.) 

 o As micro-finanças e os 
bancos comerciais estão 
em expansão 

 o Se o governo reduzir 
as importações 
aumentando as 
barreiras tarifárias, 
haverá uma nova 
oportunidade para a 
produção interna. O 
governo já proibiu a 
importação de ovos. 
Esta situação poderia ser 
uma oportunidade para 
criar sinergias entre os 
diferentes actores e 

 Criar centros de 
multiplicação para 
pintos do dia, 
frangas, frangos de 
carne e poedeiras, 
encorajar a 
importação e venda 
de raças melhoradas 
de aves de capoeira 
semi-secagem pelo 
sector privado e 
através da Expandir 
centros de 
produção, encorajar 
o sector privado a 
investir na 
produção de 
alimentos para 
frangos e aumentar 
a oferta de 
alimentos para 
animais 

 Criar mecanismos 
de aplicação das 
normas de 
qualidade 

 Expandir a 
capacidade dos 
mecanismos de 
abastecimento e 
vacinas existentes 
nas regiões até ao 
nível mundial 

 Incentivar a 
participação do 
sector privado no 
fornecimento de 
equipamento e 
incentivar as 
universidades a 
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6 Fases Limitações Oportunidades Intervenção estratégica 
programas avícolas a 
nível nacional. 

empenharem-se na 
investigação de 
tecnologias 
modernas e a preços 
acessíveis 

Produção  Pobre criação e 
gestão de aves de 
capoeira, abrigo, 
saúde, 
alimentação, 
reprodução e 
qualidade 

 Falta de acesso ao 
crédito 

   Expandir a 
cobertura do serviço 
de extensão para 
regiões, fornecer 
treinamento e 
educação sobre 
manejo de aves, 
abrigo, saúde e 
alimentação 

 Incentivar o sector 
financeiro a 
expandir os seus 
serviços de crédito 
aos pequenos 
agricultores 
Promover a 
qualidade das 
produções locais 

 Criação de centros 
de 
agregação/recolha, 
CTA e APH 

Processamento  Baixa qualidade 
dos ovos: os ovos 
devem ser 
produzidos em 
vários tamanhos 
e devem ser 
classificados; 
ambos os factores 
são importantes 
na cadeia de 
valor dos ovos. 
As pequenas 
granjas de 
frangos ainda 
estão lutando e 
até vendem seus 
ovos quando 
rachados e não 
classificados. 

 As grandes empresas 
têm filiais integradas 
para desempenhar 
funções de classificação, 
a fim de obter melhores 
preços nos 
supermercados e hotéis 
de alta qualidade. Além 
disso, este processo é 
uma entrada na cadeia 
de valor para a 
população vulnerável. 

 Incentivar o setor 
privado a investor 
mais nas 
tecnologias avícolas 
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6 Fases Limitações Oportunidades Intervenção estratégica 
Mercados 
Finais e 

Comercializaçã
o 

 Falta de padrões 
de qualidade 
adequados 

 A maioria das 
cadeias de 
supermercados 
exige a 
formalização dos 
seus canais de 
distribuição de 
ovos, fixando a 
quantidade 
contratada para 
poder abastecer 
tanto a nível 
regional como 
nacional.  

 O consumo local 
de ovos em 
Angola é de 1 
ovo por 7 
habitantes.  

 Informações 
inadequadas 
sobre o mercado 

 Oportunidade de 
crescimento do 
consumo local para 
atingir níveis de 
consumo internacional.  

 Capacidade de criar 
uma campanha de 
marketing a nível 
nacional para promover 
o consumo de ovos 
locais. 

 Apoio do governo 
na promoção das 
exportações 

 Estabelecer regras e 
regulamentos, 
orientações e 
mecanismos de 
aplicação das 
normas de 
qualidade, reforçar 
a capacidade da 
Agência para a 
conformação da 
qualidade 

 Aumentar a oferta 
de insumos para o 
desenvolvimento de 
aves através da 
expansão dos 
mecanismos de 
fabricação e 
fornecimento 
existentes 

 Implementar o 
estabelecimento de 
ATC e APH 

Serviços de 
apoio 

 

 Baixos incentivos 
para 
investimento e 
falta de crédito  

 A existência de 
programas de crédito 
(Angola Investe) a nível 
nacional deve estar 
ligada a estratégias 
adaptadas para a 
classificação actualizada 
dos avicultores e deve 
ajudar o programa de 
iniciativa de crédito 
liderado pelo governo 
(PROCRED) a ter 
sucesso.  

 Capacidade de 
aumentar a 
especialização em 
avicultura.   

 Criação de 
Institutos de 
Investigação, 
programas de 
formação e de 
capacitação 

Fonte: Analise MACE 
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6 6.4.7. Cadeia de valor do Amendoim 
 
O amendoim é a quarta maior cultura 

em Angola depois do milho em termos de área 
cultivada. É cultivada em todas as províncias 
com o Kwanza Sul a liderar a produção. O 
amendoim é uma excelente cultura comercial 
e muito útil em rotação, uma vez que fixa o 
azoto atmosférico através de nódulos 
radiculares, melhorando assim a fertilidade 
do solo. Pode resistir à seca e, portanto, é 
adequado para a agricultura de sequeiro como 
cultura de sequeiro. A casca, a pele e o casco 
do amendoim são boas forragens, e os caules 
são alimentados ao gado tanto fresco como 
seco. As pessoas em Angola consomem 
amendoins crus, cozidos ou torrados, 
triturados e misturados com mingau de milho 
ou manteiga de amendoim. O bolo de 
amendoim é utilizado no fabrico de rações 
para gado. A Tabela 6.10 ilustra as várias fases 
da cadeia de valor do amendoim e as 
limitações, oportunidades e intervenções 
estratégicas associadas necessárias. 

 
A tabela abaixo fornece a informação 

estatística relevante sobre o amendoim em 
Angola 

 
S.No. Particulares Detalhes 

1. Area Semeada por 
ano 

337971 ha 

2. Area Colhida 318843 ha 
3. Produção Total   212089 

tons 
4. Productividade por 

ha 
665 Kg 

5. % produção EAF 94.51% 
6. % produçao EAE 5.49% 

 
Fonte: Relatório de Agriculture ano 2017-2018- 
MINAGRIF 
 

i  Os principais atores ao longo da 
cadeia de valor do amendoim e suas 
interações são apresentados na Exposiçã 6.7.
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Exposição 6.7: Cadeia de valor do Amendoim 
 

 
Fonte: World Journal of Agricultural Research 2017 

Ligações Horizontais

Fornecimento de Materia Prima

Produção Primaria

Distribuição

Processamento/Fabrico

Distribuição (retalho)

Consumo

Projectos

Linha de Apoio de Pesquisa

Extensão Rural Agricola

Monitorização e Conselho de 
Transferência de Tecnologias

Institutos Financeiros (Bancos/ 
não-bancos) ADB, NIB, Sinapi

Provimento de Empréstimos

Usurários Locais (Individuais)

Provimento de Empréstimos

Parceiros de 
Desenvolvimento, NGOs:  

locais & internacionais

Funds, advice, capacity building, 
facilitation, mobilization

Governo

Cria a Legislação

Ligações da Cadeia de Produção

Agricultores de Amendoim

• Preparação das terras
• Plantação
• Colheita
• Pos-Colheita
• Processamento

Montagens (rural/ urbanas

Transportes. e Vendas
Retalhistas

Transporte e venda em
pequenas unidades

Grossistas
Compram, Transportam, 

Limpam e vendem

Microfabricantes

Torram, moem e extraem o oleodo
bagasso

Sementes

Fornecedores de Adubos

Organizações Individuais

Vendedores de comida

Forneimento de Lenha

Fornecedores
Retailhistas

Limpam e Vendem
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6 Os constrangimentos, oportunidades e intervenções em cada nível da cadeia de valor da 
amendoim são apresentados na Tabela 6.10. 
 

Tabela 6.10: Fases, limitações, oportunidades e intervenções estratégicas da cadeia de valor 
do amendoim 

 

Fases Produto / 
elemento 

Limitações Oportunidades Intervenção 
estratégica 

Inicial Sementes  Falta de 
sementes de 
boa qualidade. 
O uso repetido 
de sementes 
recicladas leva 
à degeneração 
da qualidade e 
do rendimento 

 Falta de pontos 
de alimentação 
de entradas 

 Interesse 
limitado das 
empresas de 
sementes 

 Investigação e 
seleção de 
novas 
variedades 

 Produção de 
sementes 

  

 Flexibilização 
da política de 
importação  

 Subsídios às 
sementes 

 Sensibilização 
dos pequenos 
agricultores 

Adubos 
 

 Falta de 
conhecimento 
sobre insumos 
/ fertilizantes e 
pesticidas 
corretos 

 Criação de 
novas 
empresas de 
fertilizantes 

 Importadores 
privados 

 Incentivos 
para a criação 
de novas 
empresas de 
fertilizantes 

 Subvenção 
para 
fertilizantes 

Pesticidas 
 

 Ausência de 
conhecimento 
sobre insumos 
/ fertilizantes e 
pesticidas 
corretos 

 - 
Importadores 
de pesticidas 

 - Sistema de 
abasteciment
o 

 - Sociedades 
cooperativas 

 - ONGs 

 Flexibilização 
das políticas 
de importação  

 Regulação do 
sistema de 
distribuição 
de pesticidas 

Acesso ao 
Crédito 

 Acesso limitado 
aos 
financiamentos. 
Ausência de 

 Credito com 
juros 
acessíveis 

 O Governo 
deve facilitar 
acesso a taxas 
de juros 
acessíveis 



 

98 

P
ri

or
iz

aç
ão

 d
as

 m
at

ér
ia

s-
p

ri
m

as
, i

n
te

rv
en

çõ
es

 n
a 

ca
d

ei
a 

d
e 

va
lo

r 
e 

d
im

en
si

on
am

en
to

 d
as

 A
P

H
 

6 Fases 
Produto / 
elemento Limitações Oportunidades 

Intervenção 
estratégica 

facilidades d 
ecrédito baratas 

Produção e  
pos-colheita 

 

Sequeiro  O amendoim é 
uma cultura de 
sequeiro de 
baixa produção 

 Aumentar as 
areas de 
regadio 

  

Regadio  Baixos 
rendimentos da 
cultura em 
sequeiro 

 Cultivada em 
regadio a 
cultura pode 
chegar aos 
2000 kg por 
ha 

 Governo 
deverá criar 
mais projetos 
de regadio 

Práticas 
Culturais 

 Conhecimento 
limitado das 
capacidades de 
produção 
agrícola, 
nomeadamente 
controlo de 
infestantes, 
pragas e 
doenças 

 Falta de 
conhecimento e 
de tomada de 
decisão por 
parte do chefe 
de família 

 O pobre 
sistema de 
extensão da 
agricultura 

 Cultivadores 
não conhecem 
novas práticas  

 Participação 
de 
extensionistas 
para educar 
os 
agricultores 
em novas 
tecnologias 

 Adopção de 
práticas-
modelo de 
cultivo, 
incluindo a 
cobertura 
morta 
(mulching) 

 Estoque de 
pesticidas no 
tempo 

 Dessiminação 
de 
conhecimento
s e de novas 
técnicas pelo 
Departament
o de 
Agricultura 

  
  

Ataques de 
pragas e 
doenças 

 Secagem e 
armazenament
o intensivo de 
mão-de-obra. 
Secagem e 
armazenagem 
deficientes 
conduzem a um 
aumento do 

 Os 
compradores 
devem 
instalar 
pequenos 
armazéns e 
centros de 
compra e 
recolha 

 Programa de 
vigilância de 
pragas 

 Importação 
de pesticidas 
específicos e 
sua 
armazenagem 
antecipada 
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6 Fases 
Produto / 
elemento Limitações Oportunidades 

Intervenção 
estratégica 

teor de 
aflatoxinas, 
tornando-as 
impróprias 
para exportação 

Práticas de 
pós-colheita 

 Falta de 
instalações de 
secagem e 
armazenament
o.  

 Mais de 20% de 
perda pós-
colheita 

 Falta de 
equipamento 
básico de 
descasque 

   Establiciment
o de centro de 
recolha e 
agregação 
ATC e APH 

Comercializa
ção 

 

Agentes e 
empresas de 

compra 

 Ausência de 
inteligência de 
mercados 

 Ausência de 
mercados 
organizados 

 Distância da 
quinta. 

 Os agricultores 
tendem a 
embeber as 
sementes e a 
adicionar 
materiais 
estranhos para 
aumentar o 
peso. 

 Perda de 
confiança que 
leva a preços 
baixos 

 A recolha no 
portão da 
fazenda 

 Centros de 
recolha perto 
de zonas de 
cultivo 

 O 
aparecimento 
de empresas 
de 
transformaçã
o para se 
apoiarem nos 
agricultores 

 A compra no 
portão da 
fazenda 
evitará perdas 
pós-colheita 

Transporte  Más estradas 
das quintas 

 Custos  de 
transporte 
elevados 

 Compradores 
à porta da 
fazenda são a 
unica forma 
viável. 

  

 A aquisição 
no portão da 
fazenda 
evitará perdas 
pós-colheita 
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6 Fases 
Produto / 
elemento Limitações Oportunidades 

Intervenção 
estratégica 

 Agricultores 
sempre à mercê 
dos 
compradores 

  

 Armazém 
público e 
privado para 
armazenagem 

Preços  Falta de preços 
de mercado 

 Não estão sob o 
controlo dos 
produtores 

 Os 
compradores 
tendem a 
explorar o peso 
usando 
balanças 
erradas 

 Sem preço de 
prémio para os 
frutos de casca 
rija e de 
qualidade 

 Falta de 
cooperativas de 
agricultores e 
organizações de 
produtores de 
amendoim 

 Criação de 
cooperativas 
de 
agricultores e 
organizações 
de produtos 
de base 

 Governo e 
ONGs 

 O Governo 
deve fazer um 
control de 
prços 

Processament
o 
 

 Manteiga 
de 
amendoim 

 Snack bars 
 Doces 
 Bolos 
 Chocolates 
 Oleo 

Alimentar 
 Mistura de 

amendoas 

 Separação e 
classificação 
inadequadas 
pelos 
produtores 
aumentam o 
custo do 
processamento 

 Falta de plantas 
de 
processamento 
modernas. 

 Falta de 
máquinas de 
embalagem 

 Novas 
unidades de 
processament
o 

 Processos 
novos de 
fabrico nas 
áreas rurais 

 Conscientizaç
ão sobre os 
produtos 
processados 

 Fornecimento 
a um preço 
acessível 

 Criação da 
APH 
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6 Fases 
Produto / 
elemento Limitações Oportunidades 

Intervenção 
estratégica 

Consumo 
 

Amendoas 
cruas assadas 

ou cozidas 

 Tanto para a 
alimentação 
como para as 
vendas nas 
zonas rurais 

 Principalmente 
confinadas a 
áreas urbanas 

 O preço é alto. 
Distribuído por 
armazenistas, 
retalhistas e 
supermercados 

 Conteúdo de 
aflatoxina é um 
obstáculo na 
exportação 

 A exportação é 
apenas como 
amendoa 

 Disponibilida
de a preços 
acessíveis 

 Valor 
acrescentado 

  

 Isenção fiscal 
para a 
importação de 
máquinas de 
transformaçã
o 

 Estabelecime
nto do 
marketing 
agrícola 
Manutenção 
de uma 
política de 
fronteiras 
abertas 
Promoção do 
armazenamen
to pelo sector 
privado 

 Flexibilização 
de impostos 
na importação 
de máquinas 

Alimento 
para animais 

 As cascas, 
folhas, caules e 
bagaço moído 
utilizados na 
alimentação do 
gado 

 Novas 
fábricas de 
rações para 
animais 

 Laborat´rios 
de anlise de 
pesticidas 

 Laboratórios 
governament
ais de analise 
de pesticidas 

 

Exportação   Exportação 
de produtos 
de valor 
acrescentado 
para mais 
lucro 

 

Fonte: Análise MACE  
 
6.4.8. Cadeia de valor do Tomate  
 

De acordo com o relatório agrícola, a 
produção em 2016/17 é de 618.118 e a 
produção caiu para 539.446 toneladas em 
2017/18.  

 

Durante a estação chuvosa, os 
agricultores enfrentam muitas dificuldades 
devido às quais não conseguem manter um 
nível constante de qualidade e quantidade de 
oferta ao longo do ano. 
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6 Como a maioria dos agricultores não 
trabalha com estufas ou irrigação, eles colhem 
apenas uma vez por ano no final da estação 
seca em julho, agosto e setembro. Além disso, 
outras questões como a fertilidade do solo, 
doenças, insectos, problemas do solo 
salino/sódico, qualidade da água de irrigação 
e nemátodos do solo/planta constituem 
grandes obstáculos à produção sustentável. 
Existem alguns agro-negócios profissionais de 
tamanho considerável no mercado que têm 
uma vantagem competitiva porque trabalham 
com irrigação e estufas. 

 
A quantidade e variedade da 

produção local não é suficiente para satisfazer 
a procura. Os preços são elevados e diferem 
enormemente, dependendo da estação do ano.  

 

O quadro seguinte apresenta a 
informação estatística relevante sobre a batata 
emAngola 
 

S.No. Particularidades Detalhes 
1. Area Plantada no ano 

2017/18 
31,765 

ha 
2. Area colhida 31,092 

ha 
3. ProduçãoTotal  539 446 

tons 
4. Produção EAF % 75% 
5. Produção EAE % 25% 
4. Productividade por 

ha 
17,350 

Kg 
Fonte: Relatório de Agricultura ano 2017-2018- 
MINAGRIF 

 
Os actors principais da cadeia de valor 

do tomate value chain e as suas interações 
estão apresentados na Exposição 6.8.

 
Exposição 6.8: Cadeia de valor do Tomate 

 

 
Fonte: Análise da UNIDO & MACE 

 
Os diferentes níveis de limites, oportunidades e intervenções da cadeia de valores do 

Tomate estão apresentados na Tabela 6.11. 
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6 Tabela 6.11: Fases, limitações, oportunidades e intervenção estratégia para a cadeia de valor 
do Tomate 

 
Fases Limitações Oportunidades Intervenção estratégica 
Inicial  Escassez e preço 

elevado de 
sementes de 
tomate 
melhoradas 

 Má oferta e preço 
elevado dos 
pesticidas 

 Falta de capital 
de giro (falta de 
acesso ao crédito) 

 Envolvimento 
de uniões 
cooperativas no 
fornecimento 
de sementes e 
agroquímicos 
melhorados 

 Disponibilidade 
do IM e de 
outros bancos 

 Criação ou reforço do 
sistema nacional de 
abastecimento de 
sementes 

 A investigação incide na 
melhoria e adequação da 
selecção e demonstração 
de verdades, 

 Fortalecer as uniões 
cooperativas e permitir 
que elas se envolvam 
ativamente no 
fornecimento de insumos 
e financiamento 

 Estabelecer/fortalecer a 
ligação entre as 
instituições financeiras e 
os produtores 

Produção & 
pos-colheita 

 Pragas - insectos 
(tuta absulta e 
mineiro) e 
doenças (míldio) 

 Baixo nível de 
conhecimento e 
capacidade de 
produção de 
tomate 

 Alto custo de 
produção 

 Compromisso 
do Governo de 
aumentar a 
produção de 
culturas 
hortícolas 

 Reforço da formação  
 Prestar a devida atenção à 

protecção das culturas 
contra pragas e reforçar as 
quarentenas 

 Criação de centros de 
agregação/recolha, CTA e 
APH 

Comercialização  Acesso deficiente 
às informações 
sobre os 
mercados e os 
preços dos 
produtos 

 Baixo preço e 
volatilidade de 
preço  

 Papel dos 
corretores no 
mercado 

 O início das 
ONGs e 
operadores 
privados para 
processar e 
exportar 
produtos de 
tomate 

 A próxima 
criação da APH 

 Fortalecimento do sistema 
de informação de mercado 
para alcançar os pequenos 
produtores 

 Introduzir práticas 
agrícolas contratuais 
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6 Fases Limitações Oportunidades Intervenção estratégica 
 Desencorajar os 

preços, embora se 
tenha verificado 
uma melhoria 
nos últimos dois 
anos 

Processamento  Poucos 
conhecimentos 
técnicos e falta de 
tecnologias de 
processamento e 
preservação 

 Baixa procura 
interna para 
produtos 
processados de 
tomate 
(Ketchups, molho 
e sumo, calda, 
pasta, etc)   

 Alguma 
experiência no 
processamento 
e conservação 
de tomate 
(sumo, ketchup, 
seco e molhos) 

 Bom início dos 
supermercados 
para o varejo de 
tomate 
processado 
como resultado 
da crescente 
urbanização 

 Introdução de 
tecnologias de 
processamento  

 Desenvolver a 
sensibilização e as 
competências em matéria 
de 
transformação/elaboração 
de diversos produtos de 
tomate e respectivos 
métodos de conservação 

 Estratégias para trazer 
mudanças de 
comportamento ao 
público na utilização de 
tomate processado e 
conservado 

 Divulga os produtos 
processados de tomate 
disponíveis e seus 
benefícios nutricionais 

Vendas a 
Retalho 

 Em informações 
adequadas sobre 
o mercado e os 
preços 

 Desenvolvimento 
de negócios e 
habilidades de 
gestão deficientes 

 Infra-estrutura de 
mercado 
deficiente e lojas 
de venda, 
instalações de 
armazenamento 
adequadas 

 Esforços do 
governo e dos 
seus parceiros 
para melhorar 
as infra-
estruturas de 
marketing e de 
mercado 

 Reforço do sistema de 
informação sobre os 
mercados 

 Capacitação em técnicas 
de desenvolvimento de 
negócios 

 Reforçar o acesso às lojas 
de vendas 

Consumo  Pouco 
conhecimento e 
habilidade na 
preparação da 
variedade de 

 Apoios do 
Governo e das 
NGOs   

 O sector da saúde e da 
agricultura precisam de 
colaborar no reforço do 
ensino das ciências 
domésticas, incluindo a 
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6 Fases Limitações Oportunidades Intervenção estratégica 
alimentos de 
tomate 

 Poucos 
conhecimentos e 
experiência no 
processamento, 
conservação e 
utilização de 
produtos à base 
de tomate na 
preparação de 
pratos e refeições 
rápidas 

 Flutuação de 
preços, 
instabilidade  

 Informação de 
mercado 
deficiente e 
exposta a 
injustiças 

preparação de alimentos e 
a extensão rural 

 Abordar o problema da 
informação sobre os 
preços de mercado  

Fonte: Analise da UNIDO & MACE 
 
6.4.9. Cadeia de valor da Batata 
 

O amido processado a partir da batata 
é utilizado nas indústrias farmacêutica, têxtil, 
da madeira e do papel como adesivo, agente 
de textura e agente de enchimento. Também é 
usado por empresas de perfuração de petróleo 
para lavar poços. O amido de batata é um 
substituto 100% biodegradável do 
poliestireno e outros plásticos. A tabela 
seguinte apresenta a cadeia de valor da batata 
em Angola. A farinha de batata é utilizada 
pela indústria alimentar para ligar misturas de 
carne e espessar molhos e sopas. A batata é 
também cortada e armazenada em cubos e 
palitos como um prato pronto para cozinhar 
lanches. 

 
A tabela abaixo fornece informação 

estatística relevante sobre a batata em Angola 
 

S.No. Particulars Details 
1. Area plantada ano 

2017718 
63845 

ha 
2. Area Colhida 62814 

ha 
3. Produção Total 458217 

tons 
4. Produção por ha 15948 

Kg 
5. % produção EAF 52.49% 
6. % produção EAE 47.51% 

Fonte: Relatório de Agriculture ano 2017-2018- 
MINAGRIF 
 

Os principais actores da cadeia de 
valor da batata e as suas interações estão 
apresentados na Exposição 6.9. 
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6 Exposição 6.9: Cadeia de valor da Batata 
 

 
Fonte:  Análise UNIDO & MACE  
  

Tabela 6.12 ilustra os vários estágios da cadeia de valor da batata e as restrições 
associadas, oportunidades de progresso e intervenções estratégicas necessárias. 

 
Table 6.12: Stages, constraints, opportunities and strategic interventions for potato value 

chain 
 

Fases Limitações Oportunidades Intervenção estratégica 
Fornecimento 

de insumos 
agrícolas 

 Falta de 
disponibilidade de 
crédito, insumos 
inadequados 
(adubos e. 
fungicidas) 

 Expansão das 
áreas de cultura 

 Produção e 
fornecimento de 
bons materiais de 
plantio; 
Fortalecimento dos 
serviços de extensão 
agrícola 

Produção e pós-
colheita 

 A pequena 
dimensão da 
exploração e a falta 
de infra-estruturas 
de armazenamento 
e de logística 

 Melhorias na 
produtividade 
podem levar a 
um aumento 
significativo da 
produção 

 Criar e reforçar 
instalações de 
armazenamento, 
normalizar a 
produção através de 
contratos de 
agricultura 

 Criação de centros 
de 
agregação/recolha, 
CTA e APH 
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6 Fases Limitações Oportunidades Intervenção estratégica 
Comercialização  Custos de 

transporte mais 
elevados, atraso na 
chegada dos 
produtos ao 
mercado 

 Procura global e 
local por 
produtos de 
valor agregado 

 Rede de transportes 
exclusiva, ligações 
de mercado com o 
setor de 
processamento 

Processamento  Niveis baixos de 
capacidades de 
processamento 

 Procura local e 
global de 
produtos de 
valor 
acrescentado 

 Inclusão financeira 
para a criação de 
instalações  

 formação / 
treinamento em 
métodos modernos 

 para Incentivar as 
pequenas e médias 
empresas 

Consumo  Consumidos no 
mercado local em 
bruto  

 exportados em 
bruto 

 Maior procura 
por produtos de 
valor agregado, 
produtos 
prontos para 
consumo 

 Maior atracção das 
indústrias de maior 
valor acrescentado 

 Marca e venda a 
retalho de produtos 
transformados à 
base de batata para 
consumo doméstico 

Fonte: Analise MACE 
 

6.4.10. Mel 
 

Com abundantes recursos florestais e 
naturais, Angola tem uma vantagem natural 
na produção de mel. Os principais 
constrangimentos da apicultura incluem: 
dificuldades de construção de colmeias, falta 
de equipamento de armazenamento e 
processamento, incêndios florestais, pragas, 
acesso a florestas comunitárias e uma 
necessidade geral de adquirir competências 
na produção de outros subprodutos e 
derivados. O mel tem um mercado de 
exportação pronto para uso doméstico, bem 
como um ingrediente importante nas 
indústrias de processamento de alimentos e na 
fabricação de produtos de medicina natural.  

 
O mel tem mercados domésticos e 

regionais. As vantagens de vender localmente 
são: menores custos de marketing e transação, 

critérios de qualidade menos rigorosos. As 
vantagens da exportação incluem um 
mercado maior, preços potencialmente altos 
para itens de valor agregado de mel e ganho 
de divisas. 

 
O sector do Mel é muito promissor em 

Angola. Actualmente, a produção total de mel 
é de 572801 kg no ano 2017/18. Apresenta 
oportunidades de redimensionamento que 
podem ser rentáveis e positivas para o 
ambiente, dadas as características e exigências 
específicas da apicultura. Em Angola a 
produção é maioritariamente baseada na 
abelha africanizada (Apis Mellifera 
Adansonii) nas províncias do Moxico e 
Huambo. O mel é um dos produtos 
seleccionados pelo governo (decreto 
presidencial 40/16) como promissor para a 
diversificação da economia nacional. Em 
Angola existem oportunidades para o 
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6 desenvolvimento do mel, tanto no mercado 
nacional como nos mercados de exportação, o 
que pode gerar emprego à medida que a 
indústria se desenvolve horizontal e 
verticalmente. A sua utilização na medicina 
natural é uma oportunidade de mercado 
adicional. Ao mesmo tempo, o sector do mel 
sofre de financiamento limitado, sistemas de 
inspecção sanitária frágeis, oportunidades de 

formação limitadas para os apicultores, infra-
estruturas logísticas deficientes, 
comercialização insuficiente e nenhuma lei 
específica para promover o sector em Angola.  

 
São apresentados os principais actores 

ao longo do canal de comercialização do mel e 
as suas interacções na Exposição 6.10.

 
Exhibit 6.10: Canal de mercado do mel e intervenções 

 

 
Fonte: Análise da UNIDO & MACE  
 

Table 6.13 mostra as diferentes fases da cadeia de valor do mel, bem como os 
condicionalismos que lhe estão associados, as oportunidades de crescimento sectorial e as 
intervenções estratégicas necessárias para o efeito. 

 
Table 6.13: Fases, limitações, oportunidades e intervenção estratégica para a cadeia de valor 

do mel 
 

Fases Limimitações Oportunidades Intervenção estratégica 
Inicio 

(fornecimento 
de insumos) 

 Desflorestação que 
afecta a população 
das abelhas melíferas 

 Poucos insumos 
são necessários 

 Aumento das 
capacidades/form
ação 
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6 Fases Limimitações Oportunidades Intervenção estratégica 
Produção e  
pós-colheita 

 A ausência de normas 
de qualidade, 
instrumentos/equipa
mentos rudimentares 

 Oportunidades 
múltiplas de 
renda no mercado 
do mel e da cera 

 Centros de 
formação para a 
especialização em 
apicultura 

 Criação de centros 
de agregação / 
recolha, CTA e 
APH 

Comercializaç
ão 

 Falta de economias de 
escala, número 
reduzido de 
intervenientes no 
mercado, falta de 
normas de qualidade 

 Criar uma marca 
de produto 
Angolano 
certificado de boa 
qualiade 

 Estabelecimento de 
padrões de 
matérias-primas, 
com certificação e 
marca, criação de 
laboratórios de 
certificação 

Processament
o 

 Falta de 
conhecimento técnico 
para fazer emergir 
uma variedade de 
produtos 
transformados de 
valor acrescentado 

 Criar ligações com 
outros sectores de 
transformação 
para além da 
procura dos 
agregados 
familiares 

 Reforçar a 
capacidade das 
cooperativas em 
matéria de 
transformação e 
comercialização do 
mel e da cêra 

Consumo  Consumo local muito 
limitado 

 Crescente procura 
nos mercados 
internacionais por 
parte do sector 
familiar e do 
sector da 
transformação 

 Criação de 
produtos 
certificados e 
formação de marca 

Fonte: Análise da MACE 
 
6.4.11. Cadeias de valor da Pecuária e da Carne 

 
A pecuária é um subsector chave para 

a subsistência, segurança alimentar e 
nutricional da população rural, e 
estrategicamente importante para a economia 
- representa entre 30 e 50% do PIB agrícola. O 
desenvolvimento da pecuária angolana terá 
um impacto positivo no crescimento das 
indústrias locais, na criação de oportunidades 
de emprego para os jovens, no aumento dos 
rendimentos dos produtores de gado e outros 
actores ao longo da cadeia de valor e, 
consequentemente, no aumento dos 

rendimentos, impostos e rendimentos 
provenientes das actividades deste subsector. 

 
Os programas do PND visam 

assegurar o crescimento sustentado da 
produção pecuária e o consequente aumento 
da produção de carne, ovos e leite de alta 
qualidade e saúde, dentro dos parâmetros 
internacionais, procurando satisfazer as 
necessidades internas e gerar excedentes para 
exportação. Os seus programas visam também 
a prevenção, controlo e erradicação de 
doenças animais e zootécnicas. 
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6 Inclui ainda o desenvolvimento de 
infra-estruturas de apoio à actividade 
pecuária, actividades de investigação no 
domínio do melhoramento genético, 
alimentação e nutrição, saúde animal, 
introdução de boas práticas na pecuária e 
transferência de tecnologia. 

 
Os produtos transformados, como a 

carne em diferentes formas, são utilizados na 
preparação de produtos alimentares e como 
factores de produção nas indústrias hoteleiras 
para preparar produtos alimentares, como as 
salsichas. O ovo em pó é utilizado nas 
indústrias alimentares e nutro-farmacêuticas. 

 
A tabela abaixo fornece as informações 

estatísticas relevantes sobre Carne em Angola. 
 

S.No. Particularidades Detalhe 
1. Carne de Aves 27,192 tons 
2. Carne de Bovino 22,161 tons 
3. Carne de Cabrito e 

Ovelha 
117185 

tons 
4. Carne de Porco 4263 tons 

Fonte: Relatório de Agricultura ano 2017-2018- 
MINAGRIF 
 
 Em 2018, o subsetor da carne suína 
cresceu drásticamente a uma taxa de 177% em 
relação à produção de 2017, mostrando assim 
um enorme potencial de desenvolvimento. 
 
 O PND estableceu as seguintes acções 
prioritárias para a promoção do sector 
pecuário em Angola 

 Formular a Política Nacional de 
Pecuária; 

 Identificar e mapear as unidades de 
produção pecuária; 

 Realizar pesquisas para o 
melhoramento genético das espécies; 

 Incentivar o melhoramento alimentar e 
nutricional dos animais; 

 Prestar assistência técnica veterinária e 
zootécnica aos produtores; 

 Fortalecer a vacinação animal, garantir 
a vigilância epidemiológica e controlar 
a população de cães vadios; 

 Promover a comercialização da 
produção pecuária, apoiando a criação 
de infra-estruturas próprias e a 
formação de produtores e técnicos 
especializados; 

 Promover o acesso ao crédito e ao 
seguro da pecuária junto das 
instituições de crédito e seguradoras; 

 Implementar um subsídio para 
combustíveis agrícolas;  

 
Reestruturar o Sistema Nacional de Estatística 
Pecuária Integrada, criando as condições para 
melhorar a Gestão da Terra para a Produção 
Pecuária. 
 
São apresentados os principais atores ao longo 
da cadeia de valor da pecuária e da carne e 
suas interações na Exposição 6.11. 
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6 Exposição 6.11: Cadeia de Valor da Pecuária e da Carne  
 

 
Fonte: Análise da UNIDO & MACE 

 
Tabela 6.14  ilustra as várias fases da cadeia de valor da pecuária e da carne e os 

constrangimentos associados, oportunidades de crescimento sectorial e intervenções estratégicas 
necessárias. 
 

Table 6.14: Fases, limitações, oportunidades e intervenção estratégica para a cadeia de valor 
da pecuária e da carne 

 
Fases Limitações Oportunidades Intervenção estratégica 

Início – 
Aquisição de 

insumos 

  Procura crescente de 
produtos 
transformados à base 
de carne e ovos com 
aplicação noutras 
indústrias 
transformadoras 

 Apoio veterinário; 
reforço das 
capacidades nas 
práticas de criação 

Produção e pós-
produção 

 Métodos 
tradicionais de 
produção, 

 Baixo 
rendimento e 
volume de 
produção 
irregular 

 Procura crescente e 
consciencialização, 
necessidade de 
armazenar e 
transportar produtos 
para a exportação e 
mercado interno 

 Criação de 
matadouros com as 
instalações  bem 
apropriadas, 
dedicadas e 
modernas com 
capacidade de 
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6 Fases Limitações Oportunidades Intervenção estratégica 
armazenamento a 
frio 

 Criação de centros 
de 
agregação/recolha, 
CTA e APH 

Processamento e 
comercialização 

 Estruturas 
deficientes de 
transporte e 
comercialização 

  Ajudar a criar 
volumes menores 
de capacidade de 
armazenamento 
para produtos de 
maior valor 
agregado que são 
usados noutras 
indústrias de 
processamento, 
armazéns 
frigoríficos/centros 
de refrigeração;  

 Formação para 
processos mais 
modernos de 
processamento de 
carne 

Consumo  Menor 
consumo per 
capita de 
produtos de 
carne, em 
grande parte 
consumidos 
localmente sem 
processamento 

 Procura local e 
regional de carne 
transformada em 
combinação com 
outros géneros 
alimentícios 
transformados 

 Usado para preparar 
comida enlatada 

 Atracção de 
indústrias de maior 
valor acrescentado 

 Marca e melhoria 
no comércio 
retalhista  

Fonte: Análise MACE  
 
6.5. Principais oportunidades para a 

transformação dos produtos de base 
pretendidos para APH 
 
Os produtos de base identificados 

visados para a APH têm várias oportunidades 
de transformação.  
 

A Tabela 6.15 descreve o potencial dos 
produtos que podem ser produzidos através 
de vários estágios de processamento. 
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6 Table 6.15: Principais oportunidades para a transformação dos produtos de base visados para 
a APH 

 

C
u

lt
u

ra
 / 

p
ro

d
u

to
 

Produtos-Fase 1  Produtos-Fase 2 Produtos Finais-Fase 3 

Derivativos, 
subproducts e outros 

produtos de valor 
acrescentado 

Frutos & legumes 

C
it

ri
n

os
 

Sumos Frescos / 
compotas e 
doces etc. 

Barras, rebuçados, 
confeitarias, etc. 

Polpa congelada, pickles, 
enlatados, desidratados, 

congelados, polpas 
assépticas, sabores, 

sorvetes, etc. 

Descasque para extração 
de óleo 

T
om

at
es

 

Sucos, molhos, 
squash, 

ketchup, leite 
batidos, 

compotas, 
sopa, etc. 

Concentrados 

Tomates enlatados, 
pickles, polpa asséptica, 

pronto para comer 
outros alimentos, etc. 

 

Raízes e tuberculos 

B
at

at
a 

D
oc

e 

Confeitaria, 
produtos de 

padaria, 
caramelo, etc. 

 

Edulcorantes, alimentos 
preparados e produtos 
biodegradáveis, outros 
géneros alimentares, etc 

Leveduras secas para 
utilizações medicinais, 

alimentos para animais, 
etc. 

B
at

at
a 

R
ei

n
a 

Farinha de 
batata, batatas 

fritas, croquetes 
de batata 

Produtos de 
batata 

desidratados e 
congelados, flocos 
e pellets, fécula de 

batata, sumo de 
batata, batatas 

fritas 

Puré de batata, puré de 
batata instantâneo, batata 

gelatinosa dextrose, 
conservas de batata, 
grânulos de batata, 
palitos de batata, 

especialidades de batata, 
glucose líquida, 

alimentos prontos a 
comer, etc 

Alimento para bovinos, 
vinho de batata, álcool, 

vodka, etc. 

M
an

d
io

ca
 

Gari, farinha, 
Bobolo, 

"Mitoumba", 
fufu, etc. 

Confeitaria, 
produtos de 

padaria, 
caramelos, etc. 

Pão de mandioca, 
adoçantes, 

alimentos preparados e 
produtos biodegradáveis, 
glutamato monossódico, 

RTE 
alimentos, etc. 

Amido industrial, 
amidos e féculas para 

colagem de papel e 
têxteis, colas e paredes 

papel, álcool de 
mandioca, etanol, 

levedura seca e 
usos medicinais, 

alimentação animal, etc. 
Graõs 

M
il

h
o 

Farinha 

Grãos de milho, 
farinha de milho, 

amido, milho 
pipoca e flocos de 

milho 

Óleo de milho refinado, 
gérmen de milho, licor de 

milho concentrado, 
glucose líquida, dextrose 
anidra, mono-hidratada, 

amidos modificados, 
sorbitol, etc. 

Bolo de óleo, fibra de 
milho, farinha de glúten 

de milho, fábricas de 
cerveja, etanol, xarope 

de frutose e ração 
animal 
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6 
C

u
lt

u
ra

 / 
p

ro
d

u
to

 
Produtos-Fase 1  Produtos-Fase 2 Produtos Finais-Fase 3 

Derivativos, 
subproducts e outros 

produtos de valor 
acrescentado 

S
oj

a 

Alimentos para 
animais e aves 

de capoeira, leite 
de soja, molho 
de soja, óleo de 
soja, farinha e 
soja integral 

Queijo de soja, 
coberturas de soja, 

iogurte de soja, 
nozes de soja, 

macarrão, massa, 
salsichas, sopas, 

pães e bolos, 
panquecas 

Carnes alternativas, Miso, 
Edamame, Tempeh, 

Proteína de soja 
texturizada 

Palha de soja e bagasso 
de soja como ração 

animal 

Mel e Laticínios 

L
ei

te
 

Leite em pó, 
concentrado 
leite em pó, 
concentrado 

leite 

Natas e 
Yogurtes 

Manteigas, queijos, 
gorduras, ice 

cream, etc. 

Padaria, confeitaria, 
produtos para bebidas, 
comida para bebés, etc. 

H
on

ey
 

Mel refinado, 
coberturas para 
gelados e bolos 

Mel cremoso, mel 
especial, etc.. 

Suplementos nutricionais, 
farmacêuticos, sabonetes, 

champôs e hidromel 

Velas, polidores de 
sapatos, polidores de 

móveis e batons, etc...são 
feitos de cera de abelha  

Livestock 

A
ve

s 

Frangos Frescos 
e Congelados 

Frango marinado, 
frango picado, carne 

fumada, bolas de 
carne e patties 

Enchidos de frango, 
patés, nuggets, produtos 

de frango cozidos, 
farinha de sangue, 

farinha de carne, farinha 
de ossos, farinha de 
fígado, farinha de 
carcaça, insulina 

Farinha de penas e 
queratina, estrume de 

aves de capoeira, 
estrume composto, etc... 

B
ov

in
os

 

Bifes Frescos e 
Congelados 

Fiambre, 
salsichas, carne 

assada, cubos de 
carne bovina, 
carne picada, 

lombo de vaca, 
carne de vaca e 
carne defumada 

Conservas de carne 
bovina, carne de refeição, 
salsichas de carne bovina, 

patés de carne bovina, 
nuggets de carne bovina, 

farinha de sangue, 
farinha de carne, farinha 

de ossos, farinha de 
fígado, farinha de 

carcaça, carne seca e 
insulina 

Couro e produtos de 
couro, gelatina e fibras.  
Ossos, chifres e cascos 

também fornecem 
subprodutos 

importantes. Estes 
incluem botões, 

cerâmica de ossos, teclas 
de piano, colas, 

fertilizantes e gelatina 
para filme fotográfico, 

papel, papel de parede, 
lixa, pentes, escovas de 

dentes e cordas de 
violino. 

O
vo

s 

Ovos frescos e 
gemas 

congeladas 

Pó de ovo, 
albumina de clara 
de ovo seca, gema 

de ovo seca, 

Spray de ovo seco, 
pó de albúmen, 

flocos de albumina, 
maionese, gelo 

Produtos nutritivos e 
fármacos 
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6 
C

u
lt

u
ra

 / 
p

ro
d

u
to

 
Produtos-Fase 1  Produtos-Fase 2 Produtos Finais-Fase 3 

Derivativos, 
subproducts e outros 

produtos de valor 
acrescentado 

produtos de 
panificação, 
produtos de 
confeitaria, 
bebidas, etc. 

natas e casca de ovo 
farinha 

 C
ap

ri
n

os
 

Leite de Cabra 
Fresco e carna de 
cabra congelada 

Fiambres, 
Salchichas, carne 

assada e carne 
fumada 

 

Salsichas Chevon, patés, 
nuggets, farinha de 

sangue, farinha de carne, 
farinha de ossos, farinha 

de fígado, farinha de 
carcaça, carne seca, 
insulina e queijo / 

bebidas nutritivas / 
iogurtes / gelados de 

leite de cabra 

Estrumes, cabedais, 
Farinha de ossos, 

gelatinas 
and fibras 

 O
vi

n
os

 

Leite de Ovelha 
Fresco e Borrego 

Congelado 
 

Fiambres, 
Salchichas, carne 

assada e carne 
fumada 

 

Salsichas Chevon, patés, 
nuggets, farinha de 

sangue, farinha de carne, 
farinha de ossos, farinha 

de fígado, farinha de 
carcaça, carne seca, 

insulina e queijo / outros 
produtos nutritivos 

Sheep manure, 
leather, wool, bone 
meal, gelatin and 

fibre 

Others 

C
af

é Café Torrado Café moído, 
Confeitarias 

Café instantâneo em pó Café em cápsulas 

Fonte: Análise MACE  
 
6.6. Excedentes comercializáveis liquidos 
 

Tendo sido dada prioridade aos 
produtos de base para transformação em 
PAH, deve ser determinado o requisito do 
excedente líquido do mercado para o PAH 
proposto. O excedente comercializável é a 
disponibilidade total da mercadoria após o 
consumo local, apresentar compromissos por 
parte dos agricultores e exportações. Por 
outras palavras, assumindo a existência de 
mercados abertos para a exportação de 
produtos, a indústria de agro-processamento 
tem de competir pela obtenção de matérias-
primas. 
 

6.6.1. Avaliação 
 

A abordagem global consiste em 
identificar o cenário de produção actual e 
estimar o potencial excedente comercializável 
que pode ser canalizado para o sector da 
transformação. A abordagem adoptou as 
normas do índice médio de entradas e saídas 
de produtos da indústria para cada unidade 
de processamento dos vários sectores. As 
práticas globais variam de país para país em 
relação ao tamanho da fábrica; também 
depende do nível de integração para a 
montante e jusante na cadeia de valores 
planeada dentro de uma unidade de 
processamento. 



 

116 

P
ri

or
iz

aç
ão

 d
as

 m
at

ér
ia

s-
p

ri
m

as
, i

n
te

rv
en

çõ
es

 n
a 

ca
d

ei
a 

d
e 

va
lo

r 
e 

d
im

en
si

on
am

en
to

 d
as

 A
P

H
 

6 Tabela 6.16 enumera as fontes de 
dados e considerações utilizadas para estimar 

o excedente líquido transaccionável para 
QAC/CAC. 

 
Tabela 6.16: Considerações e fonte de dados para o excedente líquido negociável para 

QAC/CAC 
 

Elemento Origem / Considerações 
Excedente líquido negociável  A produção total de mercadorias pré-seleccionadas para 

cada uma das províncias abrangidas na zona de influência 
do QAC/CAC foi obtida a partir do relatório do ano 
agrícola 2017-2018 do MINAGRIF. 

 A percentagem da província em matéria de 
aprovisionamento de produtos é calculada com base na 
proximidade da região em relação ao agro-aglomerante 
proposto. 

 A percentagem de aquisição de produtos para a APH a 
partir da zona de aprovisionamento, é detalhada abaixo 
para o dimensionamento da APH. 
 

Province 
Percentagens das compras dos 

produtos 
QAC CAC 

Kwanza Sul 80% 20% 
Huambo 100%  
Bie 50%  
Benguela 100%  
Bengo 20% 80% 
Luanda 50% 50% 
Uige  50% 
Malanje  50% 
Kwanza Norte  100% 

 
 O excedente líquido negociável é considerado na faixa de 

40%-50%, dependendo dos produtos. 
 Em geral, todo o excedente disponível é considerado 

como crescendo a uma taxa de 5% ao ano, ano após ano. 
 A área total de terra industrial necessária para cada 

cultura/produto em APH é baseada no consumo médio 
anual da indústria e as necessidades de área de 
processamento são estimadas.  

Dados do ano de referência 
para a estimativa da 

quantidade excedentária 
líquida de mercadorias 

Os dados da produção agrícola foram obtidos a partir do 
relatório do ano agrícola 2017-2018 fornecido pelo 
MINAGRIF, RoA. 

Fonte: Análise MACE 
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6 Note-se que o QAC/CAC proposto é o 
primeiro do género do projecto em Angola, 
sendo essencial torná-lo técnica e 
financeiramente viável. Para tal, é da maior 
importância que a APH prevista, esteja a 
funcionar na sua máxima capacidade. Com 
base nas considerações anteriores, é estimado 
o excedente líquido comercializável dos 
produtos de base visados para a APH no 

QAC/CAC, sendo apresentada a metodologia 
adoptada para estimar o excedente 
comercializável das Tabelas 6.17 a 6.20 para os 
QAC e das Tabelas 6.21 a 6.24 para os CAC.  

 
Os dados de produção para as QAS 

são obtidos do relatório agrícola para o ano 
2017-18. Os detalhes do mesmo são 
apresentados na Tabela 6.17. 

 
Tabela 6.17: Produçõe Totais de acordo com o relatório para o ano 2017-18 – MINAGRIF - 

QAC 
 

Particularidades 
Kwanza 

Sul Huambo Bie Benguela Bengo Luanda Total 

Milho 618,502 755,001 430,738 300,644 37,865 2,081 2,144,831 
Mandioca 894,479 66,199 353,048 280,658 383,551 61,401 2,039,336 
Batata Doce 67,464 86,773 144,468 42,819 90,411 18,220 450,155 
Tomate 42,302 124,669 28,902 177,071 17,895 22,322 413,161 
Batata Reina 50,727 98,055 74,214 46,644 - - 269,640 
Mel 4,876 96,550 89,550 - 547 - 191,523 
Citrinos 17,556 28,441 12,763 19,839 36,508 2,185 117,292 
Amendoins 33,169 16,217 19,624 4,343 5,094 - 78,447 
Soja - 30,654 998 2,116 - - 33,768 
Cofé 10,488 32 291 16 290 - 11,117 
Mel e Cêra 244 4,828 4,478 

 
27 - 9,577 

Fonte: Análise MACE  
 

A Tabela 6.18 apresenta a estimativa da aquisição de mercadorias em várias zonas, de 
acordo com a percentagem a seguir definida. 

 
Tabela 6.18: Estimativa da aquisição de mercadorias - QAC 

 

Particularidades 
Kwanza 

Sul Huambo Bie Benguela Bengo Luanda Total 

Milho 494,802 755,001 215,369 300,644 7,573 1,041 1,774,429 
Mandioca 715,583 66,199 176,524 280,658 76,710 30,701 1,346,375 
Batata Doce 53,971 86,773 72,234 42,819 18,082 9,110 282,989 
Tomate 33,842 124,669 14,451 177,071 3,579 11,161 364,773 
Batata Reina 40,582 98,055 37,107 46,644 - - 222,388 
Mel  3,901 96,550 44,775 - 109 - 145,335 
Citrinos 14,045 28,441 6,382 19,839 7,302 1,093 77,100 
Amendoins 26,535 16,217 9,812 4,343 1,019 - 57,926 
Soja - 30,654 499 2,116 - - 33,269 
Café 8,390 32 146 16 58 - 8,642 
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6 Particularidades 
Kwanza 

Sul Huambo Bie Benguela Bengo Luanda Total 

Cêra de Mel 195 4,828 2,239 - 5 - 7,268 
Fonte: Análise MACE  

 
A Tabela 6.19 apresenta o excedente negociável estimado na ordem dos 40 a 50% em 

relação à aquisição estimada de produtos de base em várias zonas.  
 

Tabela 6.19: Excedente negociável annual estimado - QAC 
 

Particularidades Kwanza 
Sul 

Huambo Bie Benguela Bengo Luanda Total 

Milho 197,921 302,000 86,148 120,258 3,029 416 709,772 
Mandioca 286,233 26,480 70,610 112,263 30,684 12,280 538,550 
Batata Doce 21,588 34,709 28,894 17,128 7,233 3,644 113,196 
Tomate 13,537 49,868 5,780 70,828 1,432 4,464 145,909 
Batata Reina 16,233 39,222 14,843 18,658 - - 88,955 
Mel 1,560 38,620 17,910 - 44 - 58,134 
Citrinos 5,618 11,376 2,553 7,936 2,921 437 30,840 
Amendoim 10,614 6,487 3,925 1,737 408 - 23,170 
Soja - 15,327 250 1,058 - - 16,635 
Café 4,195 16 73 8 29 - 4,321 
Cêra de Mel 98 2,414 1,120 - 3 - 3,634 

Fonte: Analise MACE  
 
 Os excedentes disponíveis no final do 5º ano foram calculados considerando um aumento 
de 5% por ano a partir do ano-base. Os detalhes dos mesmos são apresentados na Tabela 6.20 
  

Tabela 6.20: Estimativa do excedente comercializável no 5º ano para as APH e QAC 
 

S. 
No. 

Culturas / 
Produtos 

Estimativa do excedente comercializável em TM 
Kwanza 

Sul 
Huambo Bie Benguela Bengo Luanda Total 

1 Milho 2,52,602 3,85,438 1,09,949 1,53,483 3,866 531 9,05,868 
2 Mandioca 3,65,314 33,795 90,118 1,43,279 39,162 15,673 6,87,341 
3 Batata Doce 27,553 44,299 36,876 21,860 9,231 4,651 1,44,470 
4 Tomate 17,277 63,645 7,377 90,397 1,827 5,698 1,86,221 
5 Batata Reina  20,717 50,058 18,944 23,812 - - 1,13,532 
6 Mel ( kgs) 1,991 49,290 22,858 - 56 - 74,195 
7 Citrinos 7,170 14,519 3,258 10,128 3,728 558 39,361 
8 Amendoins 13,547 8,279 5,009 2,217 520 - 29,572 
9 Soja 

 
19,562 318 1,350 

 
- 21,230 

10 Café 5,354 20 93 10 37 - 5,515 
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6 S. 
No. 

Culturas / 
Produtos 

Estimativa do excedente comercializável em TM 
Kwanza 

Sul 
Huambo Bie Benguela Bengo Luanda Total 

11 Cêra de Mel 
(kgs) 

125 3,081 1,429 - 3 - 4,638 

Fonte: Análise MACE 
 

Os dados de produção do CAC são obtidos a partir do relatório agrícola para o ano 2017-
18. Os detalhes do mesmo são apresentados na Tabela 6.21. 
 

Tabela 6.21: Produções Totais (relatório de Agricultura 2017-18 – MINAGRIF - CAC 
 

Particularidades Uige 
Kwanza 
South Malanje 

Kwanza 
North Bengo 

Luand
a Total 

Milho 57,846 618,502 87,761 21,226 37,865 2,081 825,281 
Mandioca 1,861,56

5 
894,479 1,198,22

6 
540,390 383,55

1 
61,401 4,939,61

2 
Batata Doce 229,835 67,464 319,019 95,830 90,411 18,220 820,779 
Tomate 7,960 42,302 29,886 8,444 17,895 22,322 128,809 
Batata Reina 42,442 50,727 43,951 11,420 - - 148,540 
Mel - 4,876 

 
- 547 - 5,423 

Citrinos 8,165 17,556 29,075 4,047 36,508 2,185 97,536 
Amendoim 37,688 33,169 23,075 16,298 5,094 - 115,324 
Soja - - - - - - - 
Café 6,500 10,488 142 2,763 290 - 20,183 
Cêra de Mel - 244 

 
- 27 - 271 

Fonte: Análise MACE  
 
A Tabela 6.22 apresenta a estimativa da aquisição de mercadorias em várias zonas, de 

acordo com a percentagem a seguir definida.  
 

Tabela 6.22: Estimativa da aquisição de mercadorias nas diferentes zonas - CAC 
 

Particularidades Uige 
Kwanza 
South Malanje 

Kwanza 
North Bengo Luanda Total 

Milho 28,923 123,700 43,881 21,226 30,292 1,041 249,062 
Mandioca 930,783 178,896 599,113 540,390 306,841 30,701 2,586,723 
Batata Doce 114,918 13,493 159,510 95,830 72,329 9,110 465,189 
Tomate 3,980 8,460 14,943 8,444 14,316 11,161 61,304 
Potato Reina 21,221 10,145 21,976 11,420 - - 64,762 
Mel - 975 - - 438 - 1,413 
Citrinos 4,083 3,511 14,538 4,047 29,206 1,093 56,477 
Amendoim 18,844 6,634 11,538 16,298 4,075 - 57,389 
Soja - - - - - - - 
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6 Particularidades Uige 
Kwanza 
South Malanje 

Kwanza 
North Bengo Luanda Total 

Café 3,250 2,098 71 2,763 232 - 8,414 
Cêra de Mel - 49 - - 22 - 70 

Fonte: Análise MACE  
 

A Tabela 6.23 apresenta o excedente negociável estimado na ordem dos 40 a 50% da 
compra de matérias-primas prevista em várias zonas. 
 

Tabela 6.23: Estimativa do excedente negociável previsto nas várias zonas - CAC 
 

Particularidades Uige 
Kwanza 

South Malanje 
Kwanza 

North Bengo Luanda Total 

Milho 14,462 61,850 21,940 10,613 15,146 520 124,531 
Mandioca 465,391 89,448 299,557 270,195 153,420 15,350 1,293,361 
Batata Doce 57,459 6,746 79,755 47,915 36,164 4,555 232,594 
Tomate 1,990 4,230 7,472 4,222 7,158 5,581 30,652 
Batata Reina 10,611 5,073 10,988 5,710 - - 32,381 
Mel - 488 - - 219 - 706 
Citrinos 2,041 1,756 7,269 2,024 14,603 546 28,239 
Amendoim 9,422 3,317 5,769 8,149 2,038 - 28,694 
Soja - - - - - - - 
Café 1,625 1,049 36 1,382 116 - 4,207 
Cêra de Mel - 24 - - 11 - 35 

Fonte: Analise MACE  
 
 The a disponibilidade excedentária no final do 5º ano é calculada considerando um 
aumento de 5% por ano a partir do ano-base. Os detalhes do mesmo são apresentados abaixo na 
Tabela 6.24 
 

Tabela 6.24: Estimativa do excedente negociável no 5º ano para as APH e CAC 
 

S. 
No. 

Culturas / 
produtos 

Estimativa do Excedente Negociável em TM 

Uige Kwanza 
South 

Malanje Kwanza 
North 

Bengo Luanda Total 

1 Milho 18,457 78,938 28,002 13,545 19,331 664 1,58,937 
2 Amendoim 5,93,970 1,14,161 3,82,318 3,44,845 1,95,808 19,591 16,50,693 
3 Batata Doce 73,334 8,610 1,01,790 61,153 46,156 5,813 2,96,856 
4 Tomate 2,540 5,399 9,536 5,388 9,136 7,122 39,121 
5 Batata Reina 13,542 6,474 14,023 7,288 

 
 41,327 

6 Mel ( kgs) 
 

622   279  902 
7 Citrinos 2,605 2,241 9,277 2,583 18,638 697 36,040 
8 Amendoim 12,025 4,233 7,363 10,400 2,601  36,622 
9 Soja        
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6 S. 
No. 

Culturas / 
produtos 

Estimativa do Excedente Negociável em TM 

Uige Kwanza 
South 

Malanje Kwanza 
North 

Bengo Luanda Total 

10 Café 2,074 1,339 45 1,763 148  5,369 
11 Cêra de Mel (kgs) 

 
31   14  45 

Fonte: Analise MACE  
 
6.6.2. Dimensão das APH  
 

As Tabelas 6.25 e 6.26 apresentam o 
número estimado de unidades e a áreas 
correspondentes necessárias para processar a 

quantidade excedentária comercializável das 
mercadorias selecionadas nas zonas de 
abastecimento de QAC/CAC . 

 

  
Tabela 6.25: necessidades de áreas de terras para produção das QAC 

 

Commodidade 

Quantidade 
do Excedente 
Comercializá

vel (TM) 

Consumo 
médio da 
industria 

(TM) por ano 

Areas 
Necessárias 
Estimadas 

(ha) por 
unidade 

Numero 
de 

Unidades 
Estimadas 

Area (ha) 
Estimados 

Necessários 
para 

produção  
Milho 9,05,868 12500 1 72       72.00  
Mandioca 6,87,341 60000 3.5 11       38.50  
Batata Doce 1,44,470 60000 3.5 2         7.00  
Tomate 1,86,221 6000 1 31       31.00  
Batata Reina 1,13,532 60000 3.5 2         7.00  
Mel  (kg) 74,195 100000 0.5 1         0.50  
Citrinos 39,361 6000 1 7         7.00  
Amendoim 29,572 10500 2 3         6.00  
Soja 21,230 12500 2 2         4.00  
Café 5,515 10500 2 1         2.00  
Cêra de Mel (kgs) 4,638 100000 0.5 1            -  

Numero Total necessário para as unidades de processamento para as QAC 133 
Area total necessária para as unidades de processamento das QAC  175 ha 

Fonte: Análise MACE 
 

Tabela 6.26: Áreas de terras de produção necessárias para as CAC 
 

Commodity 

Quantidade 
excedente 
negociável 

estimada (TM) 

Consumo 
industrial 

médio (TM) 
por ano 

Area 
estimada de 

terras 
necessárias 

(ha) 

Numero 
estimado 

de 
unidades 

Estimated 
processing 

area 
required 

(ha) 
Milho 1,58,937 12500 1 13       13.00  
Mandioca 16,50,693 60000 3.5 28       98.00  
Batata Doce 2,96,856 60000 3.5 5       17.50  
Tomate 39,121 6000 1 7         7.00  
Batata Reina 41,327 60000 3.5 1         3.50  
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6 
Commodity 

Quantidade 
excedente 
negociável 

estimada (TM) 

Consumo 
industrial 

médio (TM) 
por ano 

Area 
estimada de 

terras 
necessárias 

(ha) 

Numero 
estimado 

de 
unidades 

Estimated 
processing 

area 
required 

(ha) 
Mel (kg) 902 100000 0.5 0            -  
Citrinos 36,040 6000 1 6         6.00  
Amendoim 36,622 10500 2 3         6.00  
Soja 0 12500 2 0            -  
Café 5,369 10500 2 1         2.00  
Cêra de Mel (kg) 45 100000 0.5 1            -  

Numero estimado total de unidades fabris para as CAC 65 
Areas estimadas de terras totais para produção das unidades das CAC  153 ha 

 
 Além disso, as áreas precisam ser demarcadas para unidades auxiliares, zonas de 

infraestrutura especializada e áreas não produtivas, conforme mostra a Tabela 6.27. 
 

Tabela 6.27: Normas de planificação das areas necessárias e dimensão das APH 
 

Elementos da APH Normas de planeamento 
 Zonas de produção 
 Área para unidades de fundação e 

unidades de processamento  
 Área para unidades auxiliares 
 Domínio das infra-estruturas 

especializadas  
 Zona sem processamento e outras 

áreas comuns, como estradas, serviços 
públicos, amenidades e zonas verdes 

 60% da necessidade total da área do projeto 
 60% da área total necessária para a área de 

processamento principal 
 30% da área total necessária para a área de 

processamento principal 
 10% da área total necessária para a área de 

processamento principal 
 40% of the total planning area requirement  

Fonte: Análise MACE 
 

Baseados nas normas indicadas na 
Tabela 6.27, a necessidade de área de projeto 
total para APH é calculada. A necessidade 

total de área de terra para a APH é estimada 
conforme apresentado na Tabela 6.28.

 
Tabela 6.28: Sumário das necessidades de terras para as APH 

 

Zona de 
Compras 

Zona de Processamento (60%) (Ha) Zona de não 
processamento (40%) (Ha) 

Area Geral 
Total 

Area de 
processamen
to principal 

Área para unidades 
auxiliares (30% do 

processamento central) 
e infra-estruturas 

especializadas (10%) 

Total 

Estradas, espaços verdes, 
serviços públicos, 
amenidades, infra-

estrutura residencial e 
comercial 

 

QAC 175 70 245 163 408 
CAC  153 61 214 143 357 

Fonte: Análise MACE 
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6 Embora sabendo que há um pedido 
para estabelecer um centro de 
processamento agrícola de 408 ha em CAC e 
357 ha em CAC, nós considerámos os 
inconvenientes de estabelecer um centro 
agroindustrial integrado do setor privado 
dessa dimensão e como uma abordagem 

conservadora, propomos um tamanho ideal 
de cerca de 250 ha para APH em ambos CAC. 

 
A Exposição 6.12  fornece as 

características principais da metodologia 
prevista para o dimensionamento e cálculo 
dos requisitos de área de terra para o plano 
diretor da APH. 

 
 

Exposição 6.12: Imagem instantânea do tamanho do APH 
 

 
Fonte: Análise MACE  

 
O Plano Diretor para a APH e sua configuração foi elaborado com base na análise acima 

e é apresentado no Capítulo 9 – Plano Diretor dos Polos Agroindustriais. 
 

Produção total dos 
produtos pré-
selecionados

•QAC - 2.13 milhões de toneladas
•CAC - 2.26 milhões de toneladas

Configuração da APH 

• Area total de 263  ha Zona de processamento do núcleo:
• Unidades auxiliares 
• Infra-estruturas especializadas
•Zonas sem processamento: 
• Residencial 
• comercial
• Equipamentos sociais, etc. 
•Para além da procura de terra projectada, a procura de terra 
inclui a área necessária para estradas, espaços verdes, serviços 
públicos, zonas de recreio e comodidades.
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Capítulo - 7 

Análise de agrupamentos agrícolas   
 
7.1. Detalhes da localização e 

características principais 
 
Uma visão detalhada do local e sua 

análise são necessárias para sugerir o 
planeamento e a proposta de quadro de 
desenvolvimento agrupamento 
Agroindustrial. O local inclui análise de 
parâmetros de localização e análise de 
parâmetros físicos. O planeamento das 
actividades de desenvolvimento 
consideradas, as limitações existentes, 
incluindo a conversão das limitações em 
oportunidades.  

 
No entanto, esta intervenção é o 

primeiro do seu género em Angola. As 
propostas dos agrupamentos Agroindustriais 
são planejados para serem desenvolvidos em 
dois estados a saber Malanje e Kwanza Sul, 
que têm mais impacto agrícola. O modelo de 
desenvolvimento considera a produção 
agrícola que ocorre nessas zonas de compras 
nestas duas provincias.  

 
Os locais estão ainda a ser 

identificados em ambas as províncias pelas 
autoridades competentes do MINAGRIF. Em 
termos de avaliação, portanto, da 
configuração regional, é mais apropriado 
considerar o conhecimento limitado sobre o 
local. A seção seguinte discute o perfil geral 
das províncias identificadas, seu perfil 
demográfico, características geográficas e 
outros aspectos físicos que melhor descrevem 
os aspectos regionais da cidade e município. A 
equipe da MACE tem uma grande interação 
com os funcionários do departamento 
doMINAGRIF e vários outros funcionários 
para ter informações em primeira mão e o 

conhecimento completo sobre o estado e seus 
aspectos principais. 

 
7.2. O perfil geral do Kwanza Sul 

 
Kwanza Sul está localizado no centro-

oeste do país e cobre uma área de 55.600 km2 
Está rodeado de Bengo, Kwanza Norte a 
Noroeste e a Norte a Provincia de Malanje, 
respectivamente a leste, o Oceano Atlântico a 
Oeste, a sudoeste Benguela e Huambo e Bié a 
Sudeste.   

 
A província está situada entre as 

latitudes 12°13'34,0936''S para 9˚40'10,8649''S e 
longitude 13°29'40,4050" e a 16°36'23,2789'' E. 
há doze (12) municípios da província do 
Kwanza Sul, a saber: Amboim, Cassongue, 
Cela, Conda, Ebo, Libolo, Mussende, Porto 
Amboim, Quilenda, Quibala, Seles e Sumbe 
(Consulte a Exposição 7.1). A capital 
provincial é Sumbe. A densidade 
populacional é de 10,78 por km2 com o 
município de Mussende constituindo a maior 
densidade populacional de toda a província 
do Kwanza Sul. A proposta de localização 
indicativa da Quibala APH está sob a alçada 
deste município. 

 
A capital do país, Luanda, está situada 

a 345 km de distância, enquanto a capital 
provincial Sumbe está situado a 205 km de 
distância do local indicativo da proposta de 
APH. 

 
Exposição 7.1 apresenta a localização 

espacial e regional, a definição da localização 
da proposta indicativa APH em Quibala 
município de Kwanza Sul. Anexo - desenhos 
fornece uma versão maior da sua localização 
espacial e regional. 
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7 Exposição 7.1: Localização Espacial e regional - Quibala 
 

 
 
Fonte: MACE  
 

A variação geral dos níveis dentro da 
Quibala município é analisada a partir do 
modelo digital dos relevos topográficos 
(curvas de nível), o que contribuirá para a 

identificação adequada do local apropriado 
para a proposta de APH em Quibala, tal como 
explicitado no Exposição 7.2. 
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7 Exposição 7.2: Modelo Digital de Relevos Topográficos - município da Quibala  
 

 
Fonte: MACE  
 
7.2.1. Localização do APH da Quibala 

 
A proposta de localização indicativa 

do APH de  Quibala está entre as cidades de  
Quibala e  Catofe a uma distância 
respectivamente de 2 km e 9 km,  na EN 120. 
A localização exacta do local deve ser 
finalizada e demarcada pelas autoridades do 

MINAGRIF durante as etapas de 
desenvolvimento do projeto com base nas 
entradas das autoridades locais e provinciais.   
 
7.2.2. Outros detalhes regionais 
 

Tabela 7.1 retrata os recursos 
específicos da província do Kwanza Sul.

 
Tabela 7.1: Kwanza Sul - detalhes regionais 

 
Sl. N# Descrição Observações 

1 Clima  Tipo semi-árido quente 
2 Temperatura média anual  Entre 24°C e 28°C  
3 Temporadas  Meses quentes em Setembro e Outubro 

 Os meses mais quentes de janeiro a abril de 
 Meses frios de Julho a Agosto 

4 Geologia  Bornite, Calcocite e calcopirite subordinadas 
5 Vento  Predominantemente de oeste para leste 
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7 Sl. N# Descrição Observações 
6 Recursos Hídricos  Rio Kwanza corre de leste a oeste antes de 

chegar para o Oceano Atlântico. 
7 Principais culturas agrícolas  Milho, feijão, batata e abacaxi 

Fonte: Análise de MACE 
 

7.3. O perfil geral da província de 
Malanje 
 
Malanje está localizado no norte do 

país cobrindo uma área de 97.602 km2 É 
limitado pela RDC no Norte, Kwanza Sul e 
Kwanza Norte no Oeste,  no Sul  Bié e Lunda 
Norte, a Leste.  

  
A província de Malanje está localizado 

entre as latitudes 11°44'54,2001''S para 
7˚12,0917'21" S e longitude 15°06'09,7389" e a 
18°50'18,7134'' E.  Há quatorze (14) 
municípios da província, nomeadamente: 
Cacuzo, Cahombo, Calandula, Cambundi-
Catembo, Cangandala, Cunda-dia-Baze, 
Kiuaba-N'Zoji, Luquembo, Malanje, Marimba, 
Massango, Mucari, Quela Quirima e (consulte 
Exposição 7.3).  

 
Malanje é a capital administrativa da 

Província. A proposta de localização 
indicativa do APH  é o Município do Cacuzo. 

 
A capital do país, Luanda está situada 

a 320 km de distância, enquanto a capital 
provincial de Malanje município está situado 
a 66 km de distância do local indicativo da 
proposta de APH. 

 
Exposição 7.3 apresenta a localização 

espacial e configuração regional da proposta 
localização indicativa do APH de Cacuzo no 
município de Malanje.  Anexo - desenhos 
Fornecem uma versão maior da localização 
espacial e regional de Cacuzo. 

   
Exposição 7.3: Localização Espacial e regional de Cacuzo 

 

 
Fonte: MACE 
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7 A variação geral dos níveis dentro do 
município de Cacuzo, é analisado a partir de 
modelo digital de elevação, oque contribuirá 

para a identificação adequada do local 
apropriado para a proposta do APH do 
Cacuzo , conforme descrito no Exposição 7.4.

 
Exposição 7.4: Modelo Digital de Relevo Topográfico -  Município  do Cacuzo   

 

 
Fonte: MACE 
 
7.3.1. Localização do APH  do Cacuzo  
 

A proposta de localização indicativa 
de APH está entre as cidades Cacuzo e Matete 
respetivamente a 3 km e 10 km, na estrada EN 
230. A localização exacta do local deve ser 
finalizada e demarcada pelas autoridades do 
MINAGRIF durante as fases de 

desenvolvimento do projeto com base nas 
entradas das autoridades locais e provinciais.  
 
7.3.2. Outros detalhes regionais 
 

Tabela 7.2 mostra os recursos 
específicos da província de Malanje. 

 
Tabela 7.2: Malanje - detalhes regionais 

 
Sl. N# Descrição Observações 

1 Clima  Tropical húmido 
2 Temperatura média 

anual 
 Entre 20°C e 25°C  
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7 Sl. N# Descrição Observações 
3 Temporada  Meses mais quentes são Março e Abril  

 Periodo das chuvas de Agosto a Maio 
 O mês é julho é o mais frio 

4 Geologia  A província tem vários minerais como manganês, 
cobre, ferro, diamantes, granito, calcário e minerais 
radioativos 

5 Vento  Predominantemente de Oeste para Leste 
6 Principais culturas 

agrícolas 
 Milho, feijão, soja, mandioca, batata doce e açúcar 

Fonte: Análise de MACE 
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Capítulo - 8 

Definição de zona 
 
 
8.1. Necessidade de demarcação da zona  
 

Após a conclusão do exercício de 
identificação da terra, será imperativo  
preparar um  Mapa temático "indicativo" 
mostrando as áreas e recursos, que poderão 
influenciar o desenvolvimento da APH e ATC. 
Isto também poderá prestar suporte e fornecer 
detalhes sobre os problemas de ligações de 
infra-estruturas vitais para o funcionamento 
sustentado das actividades e do 
desenvolvimento proposto planeadas e 
identificados no QAC /CAC’s.  

 
O método de planeamento do modelo 

físico do QAC /CAC é fundamental para a 
suasustentabilidade. Isso implicará a 
introdução de boas práticas de uso da terra 
visando criar e manter infra-estruturas 
eficientes, bairros populacionais bem 
planeados e a preservação dos sistemas 
naturais. Daí, a necessidade de boa 
demarcação do QAC/CAC assume a maior 
importância.   
 

Os usos da terra tornar-se-ão uma das 
mais importantes considerações 
governamentais  visando futuras exigências 
de uso de terra. Analisar e avaliar o uso da 
terra dentro da zona de influência é uma das 
tarefas mais importantes na determinação do 
plano físico, identificando as características do 
desenvolvimento e da qualidade das 
instalações propostas dentro da área de 
processamento de núcleo da APH. As opções 
de uso da terra devem ser por isso 
cuidadosamente analisadas para assegurar 
que os novos utilisadores são favoráveis à 
conservação dos actuais padrões de uso de 
terra nas áreas referidas. A relação entre usos 

visados tanto como agrícolas como 
industriais, residenciais, comerciais, 
institucionais, educativas e recreativas e a 
extensão e a intensidade de cada utilização, 
afetarão eventualmente as características do 
desenvolvimento proposto. 
 
8.2. Metodologia  
 

A metodologia adoptada para a 
demarcação do limite físico da  zona de 
influência QAC /CAC, zona de compras QAC 
/CAC  e outros são detalhados abaixo: 

 
o Estudo do Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) dados da área de 
influência nos QAC’s/CAC’s em 
Quibala e Cacuzo 

o Estudo de dados SIG da zona de 
compras fora da área de influência 
(150 km de raio de APH) e na 
província de Uige, Malanje, Bié, 
Huambo, Benguela, Kwanza Sul, 
Bengo, Luanda e Kwanza Norte, 
cobrindo todos os municípios, 
vilas e cidades.  

o Os dados de SIG foram obtidos a 
partir das seguintes fontes: 
 Shuttle Radar Topographic 

Mission (SRTM) dados para 
delimitação do contorno 

 Operacional Land Imager 
Landsat 8, sensor 
infravermelho termal e 
interpretação com o Google 
Earth Pro 

o Uma vez obtidos os dados SIG 
foram em seguida estudados 
cuidadosamente, para gerar 
informações sobre o padrão de uso 



 

131 

D
ef

in
iç

ão
 d

e 
zo

n
a 

8 da terra existentes da zona de 
compras, ou seja, dentro do 
QAC/CAC e na província de Uige, 
Malanje, Bié, Huambo, Benguela, 
Kwanza Sul, Bengo, Luanda e 
Kwanza Norte, abrangendo os 
seguintes recursos: 
 Os limites administrativos  
 As principais cidades, vilas e 

aldeias. 
 Assentamentos na zona de 

influência  
 Estradas 
 Topografia geral  
 Hidrologia - rios, riachos e 

corpos de água 
 Utilização dos solos - 

agricultura, assentamentos, 
terras estéreis, outros 
classificados, etc. 

 Vegetação mista 
 Área florestal  

 
8.3. Estudo das características-chave da  

zona de influência dentro do  
agrupamento agro  

 
Os Exposição 8.1 e 8.2 demonstra os 

principais recursos existentes na área de 
influência do projeto, isto é, dentro da 
extensão de 150 km de raio a partir do local 
proposto para APH  QAC/CACs em Quibala 
e Cacuzo. As normas de uso da terra da área 
dentro da zona de influência de QAC e CAC, 
que é uma das zonas de influência 
identificadas para APH e ATC é apresentado. 
Para efeitos de mais clareza, uma versão 
ampliada é anexado como Anexo - desenhos.

 
Exposição 8.1: Principais características da zona de influência dentro de QAC 

 

 
Fonte: Landsat 8 OLI, TIRS e análise MACE 
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8 Exposição 8.2: Principais características da zona de influência dentro de CAC 
 

 
Fonte: Landsat 8 OLI, TIRS e análise MACE 
 

Tabela 8.1 fornece o padrão de uso da 
terra existentes dentro da zona de influência 
de QAC. O estudo indica que o uso da terra 
predomina entre de 70,84% a 22,92% com 
vegetação mista para a agricultura. Pântanos, 
corpos de água, assentamentos e Estradas/ 
caminhos-de-ferro representam 0,99%, 0,87%, 
0,75% e 0,26%, respectivamente. As áreas 
protegidas contam muito menos de 2%, 
proporcionando, assim, existem largas 
possibilidades para a expansão da zona de 
compras para além da zona de influência. 
Pode-seassumiir que a maioria do uso da terra 
dentro da zona de influência da vegetação 
QAC é misto, que é (ou passará a ser) a zona 
de contratação imediata.  
 

Tabela 8.1: Teste padrão da utilização da 
terra dentro da zona de influência QAC - 

 
S. 

No. 
Classificação 

do uso da terra 
Área 

(km2) % 

1 Corpo de água 616,00 0,87% 
2 Pantanal  693,18 0,99% 

S. 
No. 

Classificação 
do uso da terra 

Área 
(km2) % 

3 Agricultura  16203 22,92% 
4 Vegetação 

mista 
50074.46 70,84% 

5 Terras estéreis 1420.00 2,01% 
6 Áreas 

protegidas 
963,52 1,36% 

7 Assentamentos 530,40 0,75% 
8 Estradas, 

caminhos-de-
ferro/ 

182,57 0,26% 

Área Total 70683.13 100,00% 
Fonte: Análise de MACE 
 

Tabela  8.2 fornece o padrão de uso da 
terra existentes dentro da zona de influência 
do CAC. O estudo indica que o uso da terra  
redominante de 78,29% para 15,82% e 
vegetação mista para a agricultura. Pantanal, 
corpos de água, assentamentos e 
Estradas/caminhos-de-ferro representam 
0,09%, 0,62%, 0,51% e 0,30%, respectivamente. 
As áreas protegidas são inferiores a 5%, 
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8 proporcionando, assim, amplas 
possibilidades para a expansão da zona de 
compras para além da zona de influência. 
Assim, pode-se inferir que a maioria do uso da 
terra dentro da zona de influência do CAC 
está misturada com a  vegetação, e constituirá 
a zona de contratação imediata.  

 
Tabela 8.2: Teste padrão da utilização da 
terra dentro da zona de influência - CAC 

 

S. 
No. 

Classificação 
do uso da 

terra 

Área 
(km2) 

% 

1 Corpo de água 435,20 0,62% 
2 Pantanal  61,75 0,09% 
3 Agricultura  11184.00 15,82% 
4 Vegetação 

mista 
55337.44 78,29% 

5 Terras estéreis 166,75 0,24% 
6 Áreas 

protegidas 
2922.20 4,13% 

7 Os 
assentamentos 

363,01 0,51% 

8 Estradas, 
caminhos-de-
Ferro / 

215,48 0,30% 

Área Total 70685.83 100,00
% 

Fonte: Análise de MACE 
 
8.4. Rede de transporte 

 
Com base no  padrão de transporte de 

dados SIG, foram estudados para diferentes 
cenários, tais como (a) dentro da zona de 
influência de QAC/CAC; (b) dentro de outras 
províncias como Uige, Malanje, Bié, Huambo, 
Benguela, Kwanza Sul, Bengo, Luanda e 
Kwanza Norte para identificar principais 
estradas e estradas secundárias e caminhos de 
aldeia atravessando a zona de compras 
QAC/CAC.  

 
Assim o valor líquido excedente 

comercializável, necessários para o sustento 
de QAC/CAC  no APH tem deverá ser obtido 

a partir de outras províncias adjacentes; é 
prudente estudar as redes rodoviárias e 
ferroviárias de toda a zona de compras. 

 
Além disso, informações sobre as 

linhas de caminhos-de-ferro, aeroportos, 
grandes assentamentos e articulações de infra-
estrutura também é fornecido. A colheita de 
informação foi utilizada como uma 
ferramenta de orientação para propor a rede 
de transporte que deverá apoiar a proposta de 
desenvolvimento de APH e ATCs. Exposição 
8,1 e 8,2 e 8.3 também retrata a rede rodoviária 
dentro da zona de influência.  

 
8.5. Determinação da ACPZ para 

desenvolver culturas de cereais e 
outras culturas  
 
A zona de compras é uma função da 

rede excedente comercializável, as 
quantidades que são susceptíveis de ser 
processados no APH, custos de aquisição e 
custos de transporte. Os vários sub-zonas de 
compras terão diferentes a competitividade 
em termos de oferta para o APH e ATC. Além 
das considerações de ordem logística, 
questões legais de aquisição de mercadorias 
de outra jurisdição na mesma província ou 
distrito adjacente devem ser considerados. 

 
Vários sub-zonas são categorizados 

dentro da zona de compras em termos da sua 
competitividade como uma zona do 
fornecedor para o APH e ATC. As zonas de 
aquisições são analisadas no contexto das 
questões legais como limites regionais, para a 
criação de centros de recolha, armazenagem, 
etc.  

 
Matérias-primas necessárias para a 

APH de cada um dos contratos públicos das 
sub-zonas são determinados com base na 
saída de normas de entrada. As quantidades 
de matérias-primas necessárias para cada sub-
zona do APH são computados, como 
mostrado na Tabela a Tabela 8.3 e 8.4.
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Tabela 8.3: Matérias-primas necessárias para APH -QAC  
 

Mercadorias 
Requisito de matérias-primas (em toneladas por ano). 

Kwanza Sul Huambo Bié Benguela Bengo Luanda 
Cereais e grãos 266.149 413.278 115.276 157.050 4.386 531 
Frutas e produtos 
hortícolas 

438.031 206.317 156.573 289.476 53.947 26.579 

Mel 2.116 52.371 24.287 0 59 0 
Café 5.354 20 93 10 37 0 

Fonte: Análise de MACE 
 

Tabela 8.4: Matérias-primas necessárias para APH - CAC 
 

Mercadorias 
O requisito de matérias-primas (em toneladas por ano). 

Uige Kwanza Sul Malanje Kwanza 
Norte 

Bengo Luanda 

Cereais e grãos,  30.482 83.172 35.364 23.946 21.931 664 
Frutas e produtos 
hortícolas 

685.991 136.885 516.944 421.257 269.737 33.224 

Café 2.074 1.339 45 1.763 148 0 
Fonte: Análise de MACE 

 
As matérias-primas são esperados 

para ser transportado através da rede 
rodoviária existente e, portanto, é necessário 

entender as distâncias de estrada média a 
intensa produção em zonas de compras 
QAC/CAC. 

 
Exposição 8.3: Conectividade ligações a partir ACPZ APH 

 

 
Fonte: MACE 
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8 Tabela 8.5: Articulação de ligações para grandes  contratos agro de aph 
 

Área 
coberta 

Zona 
agro de 
grandes 

contratos 
públicos 

Localização 
Município 
indicativo 

Distância 
de 

Quibala 
APH 

(KMS) 

Corredor 
de 

ligação 

Distância 
de cacuzo 

APH 
(KMS) 

Corredor 
de 

ligação 

Uige - Zona 1 Marquela do 
Zombo, 
Buengas, 
Damba, Songo, 
Mucaba, Bungo, 
Uige, Negage, 
Puri, Alto 
Cauale, Sanza 
Pombo, 
Quitexe, Rafael 

    280 EN 140 - 
EN 230 

Kwanza 
Norte 

Ambaca, Banga, 
Bolongongo, 
Bula Atumba, 
Ngonguemno, 
Quiculungo, 
Lucala, Samba 
Caju 

Malanje Calandula, 
Cacuzo 

Kwanza 
Sul 

- Zona 2 Quibala, Libolo, 
Mussende 

    71 EN 230 

Malanje Calandula, 
Caombo, 
Cunda-dia-
Baza, Quela, 
Cuaba Nzogo, 
Cacuzo, Mucari, 
Cangandala 
Malanje, 

Uige - Zona 3 Rafael, Quitexe     350 EN 225 - 
EN 120 - 
EN 230 

Kwanza 
Norte 

Dembos, Pango-
Aluquem 

Bengo Icolo e Bengo, 
Dande, 
Nambuangongo 

Luanda Cacuaco, Viana 
Bié - Zona 4 Cuemba, 

Camacupa 
532 EN 120 - 

EN 250  
    

Malanje Quirima 
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8 
Área 

coberta 

Zona 
agro de 
grandes 

contratos 
públicos 

Localização 
Município 
indicativo 

Distância 
de 

Quibala 
APH 

(KMS) 

Corredor 
de 

ligação 

Distância 
de cacuzo 

APH 
(KMS) 

Corredor 
de 

ligação 

Bié - Zona 5 Andulo, 
Nharea, 
Cunhinga, 
Catabola, Kuito, 
Chinguar, 
Chitembo 

257 EN 120     

Huambo Londuimbale, 
Bailundo, 
Mungo, 
Ekunha, 
ukuma, 
Huambo, caala, 
Longongo, 
Tchindjenje, 
Tchicala-
Tcholoanga, 
Catchiungo 

Benguela Balombo 
Kwanza 

Sul 
Kassongue, 
Waku Kungo, 
Quibala, 
Mussende 

Malanje Luquembo 
Benguela - Zona 6 Lobito, Bocoio, 

Balombo, 
Benguela, Gand, 
Cubal, 
Caiambambo, 
Baia Farta, 
Chongoroi,  

453 EN 120 - 
EN 110  

    

Huambo Tchindjenje 
Fonte: Análise de MACE 

 
Considerando que, as terras agrícolas e 

as terras de cultivo misto dentro da zona de 
compras são localizadas em  zona de 
fornecimento para a APH, elas poderão apoiar 
a APH a 100% do total da matéria-prima. Isto 
é baseado nas seguintes premissas:  

 
a. A agricultura da terra e actividades 

mistas dentro da zona de 

influência são vocacionadas  na  
produção de produtos agrícolas 
exclusivos suficientes para a APH 
com o mesmo modulo de 
produção e de produtividade 
existentes normas. 

b. Pelo menos 50% (mínimo) de 
matérias-primas produzidas a 
partir de terras agrícolas e de terras 
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8 de cultivo misto no CAC e 50% (no 
mínimo) de matérias-primas 
produzidas nas terras agriculas e 
culturas mistas serão enviadas 
para as QAC a ser movido para 
APH para processamento através 
de uma rede bem estabelecida de 
centros de recolha e de ATCs.  

c. Uma tentativa também será feita 
para aquisição de matérias-primas 
provenientes de províncias 
adjacentes de Uige, Huambo, Bié, 
Benguela, Bengo, Luanda e 
Kwanza Norte, em caso de 
escassez no fornecimento de 
matérias-primas para APH.   

 
8.6. Demarcação da APH e ATC e 

definição legal das zonas 
 
APH e ATC podem ser implantadas 

em conjunto ou individualmente pelo RoA, ou 
qualquer outra entidade para facilitar a 
transformação de produtos agro e aliados, no 
processamento de alimentos, fabricação de 
derivados agrícolas e aliados ou de prestação 
de serviços ou para ambos destinados  para 
uso doméstico e mercado de exportação. 

 
APH e ATC podem instalar-se em 

qualquer local ou área, que é aprovado pelo 
RoA por portaria e em que duas ou mais 
pessoas, independentemente da APH e ATC 
possam desenvolvedor ou exercer a 
actividade de: 
 

(a) A fabricação ou processamento ou 
acréscimo de valor das culturas 
agrícolas para consumo interno ou 
para exportação em Angola, de 
Angola, e/ou; 

(b) Ou valor de transformação ou 
adição de outros produtos 
alimentares para consumo interno 
ou para exportação em Angola, de 
Angola, e/ou; 

(c) Ou valor de transformação ou de 
adição de elementos da agro-
produtos ou serviços que são 
destinadas ao mercado interno ou 
exportação de Angola, e/ou; 

(d) Outros serviços de fabrico ou de 
transformação ou de serviços ou 
outras actividades permitidas e 
devidamente notificadas pelo RoA
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Capítulo - 9 

Planejamento mestre de APH e ATC 
 
9.1. APH 
 
9.1.1. Princípios de planeamento 
 

O objectivo é desenvolver a APH para 
o processamento de  produtos agro em 
Quibala e Cacuzo de municípios e  províncias 
do Kwanza Sul e Malanje, respectivamente, 
com excelentes instalações de infra-estrutura e 
gestão profissional para atrair e apoiar os 
investimentos. APH’s configurados, 
sustentáveis, parque eco-agro , sustentáveis, 
implementarão o  setor agro ecologico em 
perfeita simbiose industrial. 
 

Assim, o desenvolvimento de APH 
inclui preparação das terras e estruturas 
construídas com agricultura geral apoiada em 
infra-estrutura especializada centro moderno 
de desenvolvimento de agro-indústrias, e 
também de comércio e serviços. A APH terá 
todas as comodidades necessárias para apoiar 
os objectivos de produção agricola e de 
processos agro-indústrias de transformação. 
Assim, a proposta de APH funcionará como 
um pacote integrado, tendo as instalações e 
atividades de serviço com bastante disposição 
para o futuro crescimento e expansão. 
 

Dada a agricultura de subsistência 
existente nas províncias do Kwanza Sul e 
Malanje  o conceito de APH trará uma 
vantagem regional com o projecto proposto e 
irá reforçar ainda mais a sua posição de 

produtor agrícola, além de permitir as 
províncias adjacentes de beneficiaram com 
esta intervenção, contribuindo assim 
significativamente para a economia Angolana.   
 

O exercício de planeamento considera 
os fatores geográfico, demográfico, matérias-
primas, industrial, econômico e social, 
característicos da região de posicionamento 
proposto do APH e é neste contexto que o 
plano diretor do projeto assume o seu 
significado. 
 

O objetivo é criar um lugar próspero 
onde empresários/empreendedores e P&D, os 
trabalhadores do conhecimento podem ter um 
ambiente de trabalho confortável. 
 

É importante desenvolver o plano 
diretor para acomodar tanto as indústrias 
utilizadoras como os requisitos e exigências 
do desenvolvimento objectivo e identificados 
nos elementos da proposta da APH. 
 

Exposição 9.1 retrata os objectivos de 
planeamento/princípios prevista para ser 
implementada no presente concebido 
exclusivamente APH, transformá-lo num 
sistema totalmente integrado funcionalmente 
melhores instalações e promover uma nova 
imagem agrícola em Angola, bem como para 
desenvolver a confiança dos investidores para 
assumir o desenvolvimento do projeto e 
operações posteriores dos seus negócios.
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9 Exposição 9.1: Planeamento: princípios e objectivos 
 

 
Fonte: Análise de MACE  
 
9.1.2. Conceito de planeamento 
 

Exposição 9.2 retrata os conceitos de 
planeamento proposto para o APH. O APH é 

um local e  região com um ambiente saudável 
circundante e acabará por emergir como uma 
" agri zona de processamento sustentável - 
holística e eco inteligente." 

 
 
 
 
 
 

1
•Que organismo estabelece orientações políticas e direções para o crescimento

2
•Propor um conjunto de padrões de planeamento

3
•Designar ampla distribuição do uso da terra do local selecionado

4

•Evoluir usando terras mistas - parcelas industriais identificadas aptas para culturas e
outras actividades aliadas, equipamentos sociais, infra-estrutura geral e infra-estruturas
específicas especializadas, estradas, espaços verdes etc...

5

•Preparar o APH para acomodar vários tipos de sub-sectores visados / agro-indústrias
garantindo a compatibilidade com os meios existentes e objectivos a atingir

6

•Fornecer um sistema de infra-estruturas integradas para apoiar o desenvolvimento das
diferentes redes operacionais

7
•Desenvolver requisitos de vários serviços de utilidade pública

8
•Fazer evoluir o faseamento do projecto de forma sustentável

9
•Assegurar conformidade com diversas normas e diretrizes do planeamento diretor
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9 Exposição 9.2: APH conceitos de planeamento 
 

 
Fonte: Análise de MACE   
 
9.1.3. APH Considerações de planeamento  
 

O planeamento para o APH proposto 
está de acordo com o nobre objetivo de 
estabelecer um excelente ambiente de 
negócios orientados principalmente na  
agricultura agro-industria e sectores aliados. 
 

Cada zona no APH será dedicado a um 
determinado sector e será uma unidade auto-
suficiente nas áreas e aspectos das instalações, 
na capacidade de atrair investidores e na 
geração de receita. 
      

A partir da perspectiva do 
planeamento diretor, o APH é composto por 
um pacote de vários usos e destinos da terra. 
As actividades industriais são os principais 
actividades, e com várias outras zonas de 
atividade irá aumentar a eficiência de 
produção. Estas incluem infra-estruturas de 

ligação, comercialização, infra-estrutura, R & 
D serviços, instalações comunitárias e espaços 
verdes. 

 
As amenidades sociais e comerciais 

previstas no APH irão fornecer conforto para 
os utilizadores e visitantes, bem como para a 
população trabalhadora no APH. Paisagismo 
e vegetação são concebido como parte do  
desenvolvimento APH abrigará o projeto num 
ambiente verde exuberante.  

 
Questões vitais e estratégias dirigidas 

ao planeamento da APH para uma 
implementação bem-sucedida e sustentada 
das operações, que incluiem: 
 

 Uso da terra e modelo: o exercício 
inclui a divisão adequada de toda 
a área identificada em vários 
centros de actividade de diferentes 

Criar uma região vibrante e activa de agro negócio integrado com um conceito inclusivo e sustentável

Criar uma dinâmica, vibrante e movimentada área de investimento para atrair investidores nacionais e
estrangeiros

Design para adoptar conceitos de planeamento moderno

Eco parque industrial e inteligente Agro Sustentável aproveitando elementos do sector agro ecologico
e com simbiose industrial evidente

Criar um excelente ambiente de trabalho numa estrutura de custo acessível

O princípio orientador para o projeto envolve a criação de um lugar propício para atrair
empreendedores

Criar um pacote holístico integrando com excelente infra-estrutura de desenvolvimento multi-
formatado

Criar uma excelente imagem de marca no Plano Diretor de forma a atrair grandes empresas
multinacionais para a realização de negócios

Promover a variedade e diversificação do ambiente incorporado através da combinação flexível de
usos

Melhorar as ligações físicas para distritos e províncias vizinhas

Criar ambientes agradáveis de espaços verdes
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9 tamanhos. Desenvolvimento do 
modelo com uma compreensão 
completa do programa de 
eliminação é um evento 
significativo. Integração dos 
aspectos financeiros dos aspectos 
de planeamento físico é o fator 
mais importante para o sucesso na 
implementação. 

 Restrições e principal oferta do 
local: Como enumerados 
anteriormente, o planeamento 
considera todas as limitações 
específicas e medidas de mitigação 
apropriadas para superar as 
limitações. Da mesma forma, o 
planeamento aproveita 
inteiramente as ofertas dos 
recursos principais e adicionais do 
local.   

 Serviços e comodidades: o plano 
diretor considera o planeamento 
de serviços e comodidades. 

 Dirigindo-se a indisponibilidade 
de caixa para a força de trabalho: 
este exercício inclui a 
conceitualização do  distrito 
integrado com multi-formatação, 
possibilitando um 
desenvolvimento considerável 
trabalho concebido e executado e 
sustentavelmente adequado para o 
tamanho e o conceito geral do 
APH. 

 Falta de fiscalização/controle de 
uso da terra e o crescimento da  de 
modelos não aprovados: A APH e 
o seu quadro de implementação 
abordam estas      questões de 
forma adequada.     

 Distribuição não uniforme/ 
manchas deconcentração de 
crescimento industrial: um 
zoneamento industrial estruturado 
considera a gestão das matérias-
primas, das gerações de efluentes, 
da poluição categórica, o nível e 

distribuição dos produtos, etc... 
Assim, essas considerações 
governam cuidadosamente o 
planeamento de zonas/ subzonas 
no APH. 
 

 Escassez de mão-de-obra 
qualificada/formação: A A APH , 
inclui centros de formação para  
desenvolvimento de competências 
e criação de emprego nos centros 
de melhoria. 

 Conservação de águas 
subterrâneas e águas superficiais: 
As atividades ditas  ambientais 
incluem planeamento de infra-
estrutura sustentável, a 
incorporação dos conceitose eco-
amigáveis e a sustentabilidade 
ambiental, conservação da água, 
infra-estruturas ambientais, a 
reciclagem e a reutilização de 
opções citadas no programa de 
desenvolvimento APH . 

 Transporte: O plano diretor olha 
para o transporte e articulações. 
Como o APH terá de ser regional, 
nacional,tambem deve prever as o 
conjunto de redes de vias rodo e 
ferroviárias necessárias para a 
circulação internacional de 
mercadorias, operação que gera 
muito tráfego. Portanto, o 
planeamento de um módulo 
logístico para matéria-prima e o 
produto acabado será necessário 
para atender a sistemas de 
transporte torna-se imprescindível 
como intervenção importante. 

 Má qualidade das estradas e 
entroncamentos rodoviários não 
planejada, levando a 
congestionamentos de tráfego: o   
plano diretor de desenvolvimento 
da APH identifica os 
constrangimentos e sugere ações 
de intervenção que incluiem a rede 
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9 rodoviária, com as estradas de 
aproximação, o congestionamento 
rodoviário extracção pela 
disposição do grau de 
conectividade e separadores de 
tráfego,com a ampliação e o 
alargamento das estrada 
rodoviárias  existentes.  

 Gestão Ambiental: diversos 
aspectos, tais como a adesão a 
normas e padrões de controle de 
poluição controle sobre 
mercadorias, armazenamento e 
tratamento de resíduos industriais, 
um tratamento comum assume 
toda importância durante o 
planeamento. 
 

9.1.4. Zonas de marcação 
 

A atividade inclui a divisão de toda a 
área em várias zonas, considerando a 
compatibilidade entre os sectores da APH e 
sua capacidade de compartilhar infra-
estruturas e instalações. O projeto de 
zoneamento devem ter bom circulação de  
pedestres, simplificando os padrões de 
movimento e permitindo a circulação entre 
zonas. Planeamento em locais estratégicos de 
serviços de refeições para os veículos dos 
visitantes é um elemento essencial do projeto.  
 

É prudente considerar os seguintes 
parâmetros para o posicionamento de forma 
eficaz as zonas:  

 
 Forma dos limites 
 Recursos físicos 
 Disponibilidade de área  
 Considerações ambientais 
 Condições microclimáticas  
 Problemas de compatibilidade 
 Áreas circundantes 
 Acessibilidade 
 Questões de transporte 
 Visibilidade 

 
Além disso, a disponibilidade de 

matérias-primas e os níveis de poluição das 
indústrias têm uma incidência importante 
sobre a identificação de oportunidades 
industriais, dimensionamento de unidades e 
correcta delimitação das zonas.  

 
O plano diretor propõe o uso 

inteligente da zona de recolha. A área de 
localização para cada zona depende de 
parcelamento, orientação, tamanho e forma 
fisica do conjunto agregado.  

 
Exposição 9.3 faz uma abordagem 

sistemática e estratégica. 
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9 Exposição 9.3: Abordagem sistemática e estratégias 
 

 
Fonte: Análise de MACE 
 
9.1.5. Sustentabilidade e iniciativas inteligentes 
 

Uma forte base de conceitos de 
sustentabilidade impulsiona o 
desenvolvimento de APH, onde o exercício de 
planeamento constrói estes princípios na  fase 
de conceptualização.   

 
Anexo - 1 apresenta os elementos 

sustentáveis concebidos no plano de 
concepção, incluindo:  

 
 Planeamento e gestão do local 
 Transportes sustentáveis 
 Conservação da água 
 Eficiência energética 
 Gestão de recursos materiais e 
 Tecnologias de minimização de 

resíduos 

 Tratamento científico de resíduos 
sólidos com possibilidades de 
recuperação de energia para 
reduzir o consumo de energia da 
rede. 

 Utilização de materiais eco-
amigáveis 

 Material Reciclável  
 Evitar produtos químicos tóxicos 
 O uso de produtos ecológicos 
 Saúde e bem-estar. 
 Educação Verde 

 
9.1.6. APH - Zoneamento, mistura de produtos, 

instalação e configuração 
 

Exposição 9,4 e 9,5 um ordenamento 
equilibrado percebido como uma mistura 
judicial de actividades industriais, comerciais, 
sociais e zonas residenciais. 

 
 
 
 
 
 

Políticas e diretivas para o 
crescimento industrial

•Criação de módulo inteligente agroindustrial propício para fomentar
a transformação agro e o agronegócio como um objectivo-chave e utilizar
todos os modernos conceitos para promover e sustentar as infra-estruturas
e investimentos industriais agricolas

Princípios de planeamento 
e objectivos

•Classificado como "distrito industrial sustentável e inteligente ', o projeto
tem vários terrenos comuns preparados e prontos na fábrica construídas para
as agro-indústrias, amenidades e áreas sociais, zonas comerciais, utilitários e
serviços comuns, apoiando atividades como pesquisa aplicada, treino,
formação e educação

Outras considerações

•Planeamento de uso da terra é efetivo evoluindo de acordo com o plano
diretor otimizado

• Conceitualizar planeamento holístico e modular de infra-estrutura, serviços e 
amenidades

• Planear como uma zona eco-industrial, com utilização eficiente dos recursos
• Incorporar infra-estruturas ambientais e de controlos e equilíbrios 
especialmente quando operando num formato de agrupamento

•Elementos de sustentabilidade presentes na própria fase de planeamento 
financeiro, garantindo a acessibilidade do ponto de unidades de ocupação e 
viabilidade financeira global do projecto
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9 Exposição 9.4: APH - Zoneamento, mistura de produtos, instalação e configuração 
 

 
Fonte: Análise de MACE 
 

Exposição 9.5: Descrição da APH, mistura de produtos, instalação e configuração 
 

 
 Fonte: Análise de MACE  
 

APH 

•Zona Industrial para sectores-visados
•A infra-estrutura especializada da zona agro
•Zona de logística
•Zona Institucional
•Instalação multi-complexo, presentes, utilidades
•Zona residencial
•Vegetação e passarelas

•Concentrar as unidades de processamento de grãos de cereais (de fundação e outras unidades
visadas), foco auxiliar cultura unidades, unidades de processamento de outros produtos
(fundação(R1) e outras unidades visadas (R2,..)), outros produtos auxiliares com
valor acrescentado, etc...

Zona Industrial para sectores-visados

•A classificação e a embalagem comum de salões, centros de serviços, centros de processamento
primário, quarentena, laboratórios de controle de qualidade, Laboratórios QA/QC, R & D center,
etc.,

A infra-estrutura especializada da zona agro

•Areas de carga e descarga, acondicionamento, transporte, movimentação de carga, centros de
recolha e armazenagem de matérias-primas, produtos acabados, de embalagem e de rotulagem,
centro de compras, etc.,

Zona de logística

•Hotéis de negócios, postos de combustível, restaurantes, espaços de lazer, caixas ATM
eletrônicas, personalizadas e seguras, básculas de pesagem, cantinas, corpo de bombeiros...

Zona Institucional

•ETE, ETE, ETA, SWM, compressor refrigerador / redes / caldeira, distribuição de gás e de rede
de comunicação, rede de esgotos, iluminação pública, rede de esgoto, subestação elétrica, etc.

Instalação multi-complexo, presentes, utilidades

•Alojamento Multi formatado, hospedaria, local de culto, creche, parque infantil, policlínica,
centro de enfermagem e maternidade, área de dormitório de motoristas e lugar para manutenção
de veículos, depósito, etc.

Zona residencial

•Cintura verde ao longo do limite do perimetro urbanizado, relvados e parques, plantação de
árvores ao longo das estradas, passarelas internas etc...

Vegetação e passarelas
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9 Exposição 9.6 apresenta o plano de zoneamento APH representando as zonas acima. 
 

Exposição 9.6: Plano de zoneamento - APH 
 

 
Fonte: MACE 
 

Exposição 9.7 retrata o resumo das considerações para o plano diretor.  
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9 Exposição 9.7: APH - Considerações para o plano diretor 
 Foco O zoneamento 

  

 

 

Fonte: Análise de MACE 
 
O estudo inclui a categorização dos 

sectores-visados como uma zona de 
transformação agro, zona de infra-estrutura 
baseado no nível de poluição das respectivas 
indústrias dos sectores durante suas 
operações e atividades. Com base no estudo 
do diagrama de ventos da área, o 
posicionamento dos sectores deve ser 
considerado de tal forma que seja evitada a 
contaminação cruzada resultante da direção 
predominante dos ventos entre as zonas. 
Além disso, o planeamento de coberturas 
verdes entre as zonas fornecem não apenas 
barreiras físicas, mas também visam reduzir a 
possibilidade de propagação da poluição. 

 
O exercício de planeamento foi 

realizado de uma forma modular para 
permitir quaisquer alterações que forem 

necessárias durante a fase de implementação. 
Além disso, a flexibilidade prevista no plano 
director facilita o ajuntamento ou subdivisão 
das parcelas para atender as exigências do 
investidor. 

 
O planejamento de alinhamento das 

estradas internas respeitará o perfil de 
contorno natural do local sempre recorrendo à 
classificação original do local. A rede 
rodoviária também visa evitar os conflitos 
entre o tráfego de veículos e pedestres. 

 
A atividade inclui uma decisão sobre a 

localização dos utilitários baseados no  perfil 
do local. Por exemplo, é ideal para localizar o 
tanque suspenso no ponto mais alto e o tanque 
de armazenagem de verão no ponto mais 
baixo. 

1
•Condições 
climáticas

2
•Visão de projeto

3
•Plano Director 
Geral

4
•Conceito

5
•Manchas de 
zonas- visadas

6
•Limites do sitio 
do projeto

7
•Plano

8
•Requisitos de área

9
•Cálculos de área 
vendável

•Plano diretor 
- objetivos, 
fatores 
orientadores

1

•Teste padrão da 
utilização da terra2

•Configuração d 
colheitas mistas3

•Avaliação das 
necessidades de infra-
estruturas

4

•Infra-
estruturas 
externas

5

•Instalações de infra-
estruturas de suporte 
geral

6

•Conceito 
Espaços 
Verdes

7

O Plano
Diretor

Actividades das
zonas com base
em conceito e
requisitos
funcionais

Exigência de
demarcação da
zona de estar,

Utilização do
sítio natural de
oportunidades

Planeamento
de instalações
e amenidades
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9  
Edifícios de utilidade pública estão 

localizados estrategicamente para 
proporcionar acesso fácil e conveniente para o 
trabalho e visitas da população. Além disso, 
isso garante que a  entrada não autorizada de 
população de visita ao núcleo da área de 
processamento do APH seja restrita. 

 
9.1.7. APH teste padrão da utilização da terra 
 

O teste padrão da utilização da terra 
do APH é determinado considerando a 
exigência de terra para várias unidades 
industriais, logística, instalações residenciais, 

utilitários, industriais e sociais e de várias 
origens e amenidades. O plano diretor 
determina o teste padrão da utilização da 
terra, tal como estimado e apresentado no 
Capítulo 6, Tabela 6.17: Resumo da área terra 
para APH’s. 
 

Tabela 9.1 e Exposições 9.8 
apresentada no plano diretor e no teste 
padrão da utilização da terra para a proposta 
de instalações de APH’s. Anexo - desenhos 
fornecem a versão mais alargada do plano 
diretor. 

 

 
Exposição 9.8: Mestre Plano - APH 

 

 
Fonte: MACE 
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9 Tabela 9.1: Uso padrão - APH (Típico) 
 

S. No. Indicações Área (m2). Área (ha) Percentagem 
1 Área Total 2630071 263,01 100,00% 
2 Zona de Processamento de  2378377 237,84 90,43% 
3 Zona de transformação  251694 25,17 9,57% 

Zona de Processamento 
1. Área Funcional 

 1,1 Armazenagem de matérias-primas 
vegetais  

16918 1,69 0,64% 

 1,2 Legumes - classificação, embalagem e 
rotulagem 

18006 1,80 0,68% 

 1,3 Armazenagem de produtos vegetais 
acabados  

18006 1,80 0,68% 

 1,4 Unidades primária dos legumes 125296 12,53 4,76% 
 1,5 Unidades de processamento de 

legumes 
361475 36,15 13,74% 

 1,6 Unidades auxiliares de legumes 177757 17,78 6,76% 
 1,7 Cereais - armazenagem de matérias-

primas  
21525 2,15 0,82% 

 1,8 Cereais - classificação, embalagem e 
rotulagem 

21525 2,15 0,82% 

 1,9 Cereais - armazenagem de produtos 
acabados 

20338 2,03 0,77% 

 1,10 Cereais - unidades primárias 34604 3,46 1,32% 
 1,11 Unidades de processamento de cereais  393942 39,39 14,98% 
 1,12 Cereais - unidades auxiliares 45097 4,51 1,71% 
 1,13 Fábrica de cerveja de malte/ intermedio 23520 2,35 0,89% 
 1,14 As unidades primárias de gado 37011 3,70 1,41% 
 1,15 Processamento de gado e unidades 

auxiliares 
30675 3,07 1,17% 

 1,16 Unidade de processamento de mel 22094 2,21 0,84% 
 1,17 Fábrica de leite e produtos lácteos 28370 2,84 1,08% 
 1,18 Produtos lácteos de valor agregado 17365 1,74 0,66% 
 1,19 Unidade de processamento e de 

armazenamento de ovos de aves   
27844 2,78 1,06% 

Sub-total 1441367 144,14 54,80% 
2. Infra-estrutura especializada 

 2,1 CPC (centro de processamento 
centralizado) - fabricação de celulose, 
embalagens assépticas, 
engarrafamento, conserva, embalagem 
e transformação de mel comum 

17747 1,77 0,67% 

 2,2 IQF - fábrica ultracongelados 17501 1,75 0,67% 
 2,3 Multi armazenamento em cameras 

frigoríficas 
16435 1,64 0,62% 
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9 S. No. Indicações Área (m2). Área (ha) Percentagem 
 2,4 Caldeiras, refrigeradores e 

compressores 
17747 1,77 0,67% 

 2,5 Câmaras de pré-refrigeração 21253 2,13 0,81% 
 2,6 Área de preparação de legumes 18006 1,80 0,68% 
 2,7 Armazenagem Fria de batata 21253 2,13 0,81% 

Sub-total 129942 12,99 4,94% 
3. Amenidades 

 3,1 Laboratório de QA e QC 18927 1,89 0,72% 
 3,2 Laboratório de certificação 18002 1,80 0,68% 
 3,3 Posto de combustível para veículos e 

báscula de pesagem 
28088 2,81 1,07% 

 3,4 Escritório Adminitrativo e centro P&D 18522 1,85 0,70% 
 3,5 Quiosque de informações e célula de 

inteligência de mercado 
16150 1,62 0,61% 

 3,6 Centro de Formação 8551 0,86 0,33% 
 3,7 Centro de Extensão Rural 15106 1,51 0,57% 

Subtotal 123346 12,33 4,69% 
4. Utilitários 

 4,1 Tanque de armazenamento aéreo 
(OHT)/ Estação de Tratamento de 
Água (ETA), o reservatório subterrâneo 
(UGS) 

25184 2,52 0,96% 

 4,2 Subestação 33372 3,34 1,27% 
 4,3 Planta SWM 27073 2,71 1,03% 
 4,4 Estação de Tratamento de Esgotos 

(ETE) comum e estação de tratamento 
de efluentes (ETEC) 

27073 2,71 1,03% 

 4,5 Tanque de armazenamento de verão 47124 4,71 1,79% 
 4,6 Utilitários 25060 2,51 0,95% 

Sub-total 184886 18,49 7,03% 
5. Espaços verdes 

 5,1 Espaços verdes 265562 26,56 10,10% 
Sub-total 265562 26,56 10,10% 

6. Estradas 
 6,1 Estradas de 30 m de largura  85333 8,53 3,24% 
 6,2 Estradas de 24 m de largura 82842 8,28 3,15% 
 6,3 Estradas de 18 m de largura. 62889 6,29 2,39% 
 6,4 Estrada de 10m de largura 2210 0,22 0,08% 

Sub-total 233274 23,33 8,87% 
Área de processamento total 2378377 237,84 90,43% 

Zona de transformação  
1. Residencial 

 1,1 3BHK apartamento edifício - 10 
quarteirões 

11188 1,12 0,43% 
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9 S. No. Indicações Área (m2). Área (ha) Percentagem 
 1,2 2BHK apartamento edifício - 10 

quarteirões 
9600 0,96 0,37% 

 1,3 Moradia Individual - 48 quarteirões 11556 1,16 0,44% 
Sub-total 32344 3,23 1,23% 

2. Amenidades 
 2,1 Escola 18000 1,80 0,68% 
 2,2 Creche 18000 1,80 0,68% 
 2,3 Policlínica 16150 1,62 0,61% 
 2,4 Locais de culto 14432 1,44 0,55% 
 2,5 Espaço de amenidades 18522 1,85 0,70% 
 2,6 Espaço de Utilidades públicas 15884 1,59 0,60% 

Sub-total 100988 10,10 3,84% 
3. Espaços verdes 

 3,1 Espaços verdes, parque infantil e 
parque de recreação e desportos 

55027 5,50 2,09% 

Sub-total 55027 5,50 2,09% 
4. Estradas 

 4,1 Estradas de 30 m de largura  5340 0,53 0,20% 
 4,2 Estradas de 24 m de largura 24973 2,50 0,95% 
 4,3 Estradas de 18m de largura. 8046 0,80 0,31% 
 4,4 Estradas de 10m de  largura 24976 2,50 0,95% 

Sub-total 63335 6,33 2,41% 
Total de área de processamento 251694 25,17 9,57% 

O total da área de aph 2630071 263,01 100,00% 
Fonte: Análise de MACE 
 

Com base no teste padrão da utilização 
da terra acima de 90,43% de área de terra para 
a área de processamento de composta por área 
funcional (54,80%),  infra-estruturas 
especializadas (4,94%), artigos de higiene 
pessoal (4,69%), serviços (7,03%), espaços 
verdes (10,10%) e estradas (8,87%), enquanto a 
área de processamento utiliza 9,57% de área 
residencial (1,23%), artigos de higiene pessoal 
(3,84%), espaço verde (2,09%) e rodoviário 
(2,41%). Mínimo de 10% exigido como espaço 
verde por normas de planejamento 
internacional. Assim, a atividade inclui o 
planeamento de espaços verdes em locais 
estratégicos no plano diretor. O cálculo do 
total de área verde de APH exclui áreas verdes 

privadas localizadas dentro dos lotes 
industriais. Os limites das zonas e zonas de 
parques é feita em função  da vegetação 
existente e a propor.   

 
Boa e bem definida hierarquia das 

estradas está prevista na APH, que facilita a 
livre circulação de pessoas e bens dentro da 
APH. Larguras rodoviárias são fornecidos em 
todas as categoria de estradas para a 
circulação de veículos pesados, incluindo 
recipientes.  

 
Exposição 9.9 a 9.11 fornece a estrada 

principal ea  seção transversal típica da rede 
rodoviária.
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9 Exposição 9.9: Hierarquia - APH 
 

 
Fonte: MACE 

 
Exposição 9.10: Rede Rodoviária Primária e Secundária (30 m e 24 m) - APH 

 

 
Fonte: MACE 
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9 Exposição 9.11: Rede Rodoviária Terciária (18 m e 10 m) - APH 
 

 
Fonte: MACE 

 
O plano diretor preparado para o APH 

é altamente flexível e modular e pode ser 
implementado em várias fases, dependendo 
da demanda das indústrias, a afectação 
orçamental e da estratégia oficial de 
desenvolvimento.   

 
Exposição 9.12 apresenta a vista de 

cima e Anexo - desenhos fornecem a versão 
maior.
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9  
Exposição 9.12: Modelagem, vista de cima - APH 

 

 
Fonte: MACE 
 
 Zona de transformação em APH 

 
o Terreno Industrial 
 
O uso industrial é o uso da terra 

predominante na zona de transformação 
como evidente a proposta de distribuição de 
uso da terra.   

 
Além de oferecer um ambiente 

agradável para as pessoas aí trabalharem, o 
desenvolvimento vai oferecer uma variedade 
de terrenos preparados com infra-estrutura 
completas para os clientes construirem suas 
fábricas. A terra é preparada e beneficiada 
com infra-estruturas completas dos locais 
facilitando a comercialização do terreno 
industrial. As ofertas incluem armazens 

industriais e espaços multi-estratificados 
industriais.   

 
Dependendo dos tipos de unidades 

pretendidas tal como previsto no APH, o 
planeamento mestre  envolve o parcelamento 
dos terrenos. Unidades ocupantes pode juntar 
ou sub-dividir os terrenos e prepara-los em 
tamanhos adequados para satisfazer as suas 
necessidades. Por outro lado, o plano diretor 
facilita a subdivisão dos lotes maiores através 
da introdução de algumas pequenas estradas 
se a demanda é para pequenas parcelas. O 
plano diretor assinala e reserva locais 
proeminentes que freqüentemente têm mais 
um pouco mais terra beneficiada. Marcas 
industriais de empresas multi-nacionais 
(PTM) que desejam estes locais privilegiados 
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9 para o reforço da sua imagem corporativa 
estarão disposto a pagar um preço mais 
elevado para o mesmo.  

 
Para satisfazer as diversas 

necessidades dos industriais, o planeamento 
inclui o fornecimento de uma variedade de 
pequenos e grandes lotes.   
 

o Imóveis 
 
Os seguintes benefícios e edifícações 

uteis fazem parte da zona de transformação: 
 

 Centro de Administração e de  R & 
D  centro de acolhimento  e centro 
de gestão de desastres; 

 Quiosque de informações e 
inteligentes do mercado, célula; 

 Laboratório de certificação e 
garantia da qualidade e controle de 
qualidade (QA E QC) lab 

 Centro de extensão rural; 
  Centro de formação e de 

treinamento, incluindo centro de 
incubação; 

 Depósitos; 
 Centro Jurídico, Contencioso e de 

segurança; 
 OHT UGS / ETA 
 Subestação; 
 SWM planta para os resíduos 

sólidos urbanos (RSU), resíduos 
perigosos e não perigosos; 

 ETE; 
 Parque caminhão báscula e posto 

de combustível; e 
 Utilitários, incluindo uma estação 

de bombeiros, oficinas, oficinas de 
equipamentos e armazens. 
 

 O processamento fora da APH 
 
Os seguintes beneficios e edifícios 

formam uma parte do processamento exterior 
à APH. 

 

 Creche 
 Parque infantil 
 Policlínica, Enfermagem/mães 

'área  
 Espaço de recreio e desporto 
 Blocos residenciais (3 BHK 2 BHK 

apartamentos, apartamentos e 
vilas individuais) 

 Edificios de Utilidades Públicas 
 

Planos detalhados de crítica e de 
transformação de edifícios em áreas de 
processamento não são fornecidas no anexo - 
desenhos. 
 
9.2. Plano Diretor do ATC  
 
 O exercício de planeamento mestre 
para o ATC foi realizado com base nas 
seguintes considerações: 
 

 QAC/CAC é à demarcação da 
zona de compras e a configuração 
do APH na região, incluindo os 
requisitos dos residentes das 
unidades da APH 

 Mercadorias tratadas no ATC e  
número estimado de ATCs 

 O volume de mercadorias 
esperado considerando a produção 
e excedente disponível na área de 
abrangência de cada ATC 
incluindo sazonalidade do 
armazenamento de dados e 
requisitos de armazenamento 

 Disponibilidade de agronegócio, 
infra-estrutura social e comercial  

 Disponibilidade de apoio  
 

9.2.1. Configuração de ATCs  
 
O sustento da proposta de APH é 

unicamente dependente do afluxo contínuo de 
matérias-primas. A este respeito, é prudente 
para obter as matérias-primas fora da zona de 
influência (150 km de raio de APH) fronteiras 
bem definidas. Interferências a partir da 
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9 análise espacial de mapeamento de uso da 
terra fora dos limites da zona de influência 
tem sido fundamental na tentativa de 
descobrir a localização dos ATCs. A tentativa 
de localização dos ATCs foi feita com base nos 
seguintes factores: 

 
 A extensão das terras agrícolas no 

Kwanza Sul, Malanje e províncias 
além das províncias próximas; 

 A extensão do tipo de vegetação 
mista de terrenos; 

 Ligações de acesso à rede 
rodoviária existente; 

 Distância do APH proposto; e 
 O raio de influência de cada ATC. 
 
Os centros de recolha agregados que 

devem servir como porta de entrada para cada 

ATC devem ser estrategicamente localizados 
em quatro locais distintos dentro do raio de 
influência e afluência de compras do ATC. 
Está previsto que um ATC; deve ser 
alimentado a partir de quatro (4) centros de 
recolha diferentes, além de ter sua coleção de 
comodidades para os benefícios dos 
agricultores nas proximidades das suas 
explorações. Cada centro de recolha deve ser 
projetado para ter um único dia de 
armazenamento e transferência imediata dos 
produtos agrícolas para a ATC mais próxima 
e, além disso, em seguida para a APH para 
processamento.  

 
Exposição 9.13 detalhes base a 

tentativa de encontrar locais para o ATC 
correspondentes aos locais prováveis de 
recolha/ centros de agregação. 

 
Exposição 9.13: Configuração de APH, ATC e coleta/ centros de agregação 

 

 
Fonte: MACE 
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9
9.2.2. Mercadoriastratadas no ATC 
 
 Como proposto, O ATC está previsto 
fornecer a articulação de suporte para a APH, 
para isso as mercadorias tratadas no ATC 
serão o alvo da agricultura e dos produtos do 
sector aliado do ocupante das unidades 
industriais do APH. Assim, os produtos a 
seguir poderão ser o melhor potencial 
mercadorias tratadas no ATC. 
 

 Cereais e leguminosas 
 Gado 

 Os produtos lácteos, incluindo leite 
 Mel 
 Peixe 
 Produtos hortícolas  
 

9.2.3. O volume de mercadorias antecipado 
 
 A produção excedente comercializável 
e rede de detalhes de cada produto para cada 
um dos locais identificados de ATC QAC e 
CAC foram obtidas com base em extensos 
dados primários e secundários coletados de 
MINAGRIF apresentado como Tabela 9.2.

 
Tabela 9.2: Volume de matérias-primas do ATC - Típica para todos os ATC's 

 

Mercadoria 
Plano Indicativo de Quantidade 

(toneladas por mês) 
QAC CAC 

Milho 18872.26 3311.18 
Mandioca 14319.61 34389.44 
Batata-doce 3009.78 6184.50 
Tomate 3879.60 815,02 
Batata  2365.24 860,98 
Mel (em kg) 1640.74 20,00 
Citros 820,02 750,84 
Amendoim 616,08 762,96 
Soja 442,30 - 
Café 114,89 111,86 

Fonte: Análise de MACE 
 
O volume e fluxo de entrada esperado 

de mercadorias para o ATC foi calculado 
considerando-se um percentual conservador 
do excedente disponível e o fluxo esperado 
através do ATCs, o dimensionamento das 
instalações foi feito tendo estes fatores em 
consideração.  
 
9.2.4. Infra-estrutura na ATC 
 

Como parte do exercício de 
identificação de localização do a agrupamento 

Agroindustrial ATC, o assessor após pesquisa 
considerou a disponibilidade de infra-
estruturas e de conectividade nos locais 
identificados, que formaram a base para 
chegar a uma configuração de fábrica 
adequada e prudente, para o ATC. Tabela 9.3 
apresenta a infra-estrutura proposta para o 
ATC. 
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9 Tabela 9.3: Proposta de infra-estruturas e instalações de apoio para cada localização do ATC 
 

Infra-estrutura de apoio  Infra-estrutura especializada 
Infra-estrutura 

social 
Laboratório de controle 
de qualidade, casa de 
leilões, produtos 
agrícolas, clínica, 
laboratório de 
certificação centro de 
treinamento e formaçã, 
área de inspeção animal e 
outros 

Orientada para o armazenamento de 
mercadorias, depósito, armazenamento 
em frio, área de secagem, lota , silo agro 
mecanizado, equipamentos de  
armazenamento de fertilizantes, pesticidas 
e outros agro insumos, análise de solos, 
demonstração fazendas, CoE,  vendas de 
máquinas agrícolas / Serviços / unidades 
de aluguer de máquinas, agro centro de 
logística e outros 

Escritórios, 
instalações 
sanitárias e e outros 

Fonte: Análise de MACE 
 

Uma configuração típica de fábrica 
para o ATC num cenário totalmente 
desenvolvido é obtido considerando a 
máxima quantidade excedentária disponível 
em todos os identificados ATCs e dando infra-
estrutura abrangente e instalações de apoio 
como o melhor modelo. Uma análise da infra-

estrutura disponível e proposta para cada 
localização do ATC foi realizada, e uma 
configuração foi decidida numa abordagem 
pragmática. Exposição 9.14 apresenta o plano 
diretor típico para o ATC (típico) e a versão 
amelhorada do mesmotambém  está incluída 
como anexo - desenhos. 

 
Exposição 9.14: Plano Mestre para o ATC (típico) 

 

 
Fonte: MACE 
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9 Os detalhes gerais do plano diretor são 
dadas abaixo na Tabela 9.4, Exposição 9.15 
descreve o zoneamento e a evolução prevista 

no ATC. Descrição do uso da terra é fornecida 
na Tabela 9.5 & 9.6.

 
Tabela 9.4 Geral : detalhes do plano mestre do ATC 

 
Area considerada para o 
desenvolvimento  

15 Ha 

Elementos do plano diretor 

 Zona de gado e peixes 
 Leite, ovos e mel zone 
 Produtos hortícolas, frutas e zona de culturas 

hortícolas 
 Zona de cereais 
 O armazenamento 
 CoE e infra-estruturas especializadas  
 Agricultura e agro logística Demo 
 Amenidades 
 Utilitários 
 Estradas 

 
Exposição 9.15: Plano de zoneamento para o ATC (típico) 

 

 
Fonte: MACE 
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9 Tabela 9.5: Teste padrão da utilização da terra - ATC, logística e agro fazenda demo 
 

SI. N# Indicações Área em m2 
Área em 

Ha 
Percentage

m 
1 Zona de gado e peixes 10165.00 1,02 6,78% 
2 Leite, ovos e zona do mel 3657.48 0,37 2,44% 
3 Zona de Produtos hortícolas, frutas e outras 

culturas   
10700.00 1,07 7,13% 

4 Zona de cereais 5850.00 0,59 3,90% 
5 Instalação de armazenamento 12432.00 1,24 8,29% 
6 CoE e  zona de infra-estruturas 

especializadas 
14580.11 1,46 9,72% 

7 Zona de amenidades 19009.03 1,90 12,67% 
8   Logística e fazenda agrícola piloto 75.00 3,50 23,33% 
9 Zona de utilitários 6294.64 0,63 4,20% 
10 Estradas 24499.71 2,45 16,33% 
11 Espaço Aberto / vegetação 7812.00 0,78 5,21% 

Total 150000 15,00 100,00% 
Fonte: Análise de MACE 
 

Tabela 9.6: Zona detalhada declaração - ATC,  logística e agro fazenda demo 
 

Sl. 
N# Indicações Área em m2 

Área em 
m2 Tipo de estrutura 

1 Zona de gado e peixes    
 1,1 Célula de Consultoria de 

quarentena 
75 682,00 Concreto de cimento 

reforçado (RCC) 
estrutura 

 1,2 Área de Inspeção 50 968,00 Estrutura RCC 
 1,3 Área de recepção 

 
2448.00 Pátio aberto 

 1,4 Currais de Gado 
 

4002.00 Pátio aberto 
 1,5  Centro de coleta e armazenamento 

de peixe 
100,00 2065.00 Estrutura RCC 

Subtotal 225,00 10165.00 
 

2 Zona de leite, ovos e mel     
 2,1  Centro de recolha de leite & área 

de testes 
61 912,00 Estrutura RCC 

 2,2 Armazenagem do leite 50 1110,00 Estrutura RCC 
 2,3 Centro de recolha des Mel e Cera  50 1635.48 Construção pré-

concebidas (PEB) 
estrutura 

Subtotal 161,00 3657.48 
 

3 Zona de produtos hortícolas, 
frutas e outras culturas hortícolas 

   

 3,1 Depósito de Recebimentos 100 3500.00 Estrutura PEB 
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9 Sl. 
N# Indicações Área em m2 

Área em 
m2 Tipo de estrutura 

 3,2 Alpendre de triagem e de 
classificação 

150 3600.00 Estrutura PEB 

 3,3 Máquina de lavar e secar  1080 3600.00 Pátio aberto 
Subtotal 1330.00 10700.00 

 

4 Zona de cereais    
4,1 Depósito de Recebimento 300 2700.00 Estrutura PEB 
4,2 Alpendre de triagem e de 

classificação 
250 1575.00 Estrutura PEB 

4,3 Máquina de lavar e secar 473 1575.00 Pátio aberto 
Subtotal 1023.00 5850.00 

 

5 Instalação de armazenamento    
 5,1 Classificação dos ovos, triagem e 

armazenamento 
50 1332.00 Estrutura PEB 

 5,2 A armazenagem a granel - frutas e 
produtos hortícolas 

300 2750.07 Estrutura PEB 

 5,3 Armazenamento a frio - frutas e 
produtos hortícolas 

100 2749.93 Estrutura PEB 

 5,4 A armazenagem a granel - cereais  300 5600.00 Estrutura PEB 
Subtotal 750,00 12432.00 

 

6 CoE e  zona de infra-estruturas 
especializadas 

   

 6,1 Mercado Rural 300 4778.97 área aberta e  
pavimentada 

 6,2 Prédio de Administração, 
microfinanças, banco, caixas 
eletrônicos, instalação de Forex 

200 1353.53 Estrutura RCC 

 6,3 Célula de inteligência de mercado 50 1375.00 Estrutura RCC 
 6,4 Equipamentos Agri centro 200 1375.00 Estrutura RCC 
 6,5 Entrada Agri centro e agri clinica 50 1375.00 Estrutura RCC 
 6,6 Centro de Formação rural e BPO 100 1375.00 Estrutura RCC 
 6,7 As mulheres do grupo de auto-

ajuda 
40 1364.48 Estrutura RCC 

 6,8 O laboratório QA E QC , 
laboratório de solo e água 

100 1583.13 Estrutura RCC 

Subtotal 1040.00 14580.11 
 

7 Amenidades    
 7,1 Estacionamento de camiões 5642 14105 Área aberta e 

pavimentada 
 7,2 Espaço de estacionamento público 1013 2533.07 Área aberta e 

pavimentada 
 7,3 Creche, centro de saúde da área 40 1185.48 Estrutura RCC 
 7,4 Refeitório e banheiro 80 1185.48 Estrutura RCC 

Subtotal 6775.14 19008.82 
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9 Sl. 
N# Indicações Área em m2 

Área em 
m2 Tipo de estrutura 

8   Logística e fazenda agrícola 
Piloto 

   

8,1 Estufa para proteção primária 2200.00 2500.00 Ambiente protegido 
8,2 Sombra Líquida, para 

endurecimento secundário 
2200.00 2500.00 Ambiente protegido 

8,3 Laboratório de cultura de tecidos 1500.00 2500.00 Estrutura RCC 
8,4 A cultura moderna e agricultura de 

precisão - Outros produtos 
hortícolas e frutícolas. 

2200.00 2500.00 Ambiente protegido 

8,5 A cultura moderna e agricultura de 
precisão  

2200.00 2500.00 Ambiente protegido 

8,6 Creche e iniciativas de 
desenvolvimento para mulheres; 
sombras de rede 

2200.00 2500.00 Ambiente protegido 

8,7 Alta tecnologia (estufa de 
polietileno importado, cultivo de 
vegetais exóticos) 

2200.00 2500.00 Ambiente protegido 

8,8 Ambiente controlado -  exportação 
de produtos hortícolas nativos 

2200.00 2500.00 Ambiente protegido 

8,9 Ambiente controlado crescendo - 
estufa de polietileno (tomate e 
outros vegetais exóticos) 

2200.00 2500.00 Ambiente protegido 

8,10 Casa de máquinas e equipamentos 
- vendas, serviço e centro de 
locação 

100,00 2500.00 Estrutura RCC 

8,11 Logística Agri 200,00 70.00 Estrutura RCC 
Subtotal 19200.00 75.00 

 

9 Utilitários    
 9,1 ETEC & ETE  1350 Estrutura RCC 
 9,2 SWM  1350 Estrutura RCC 
 9,3 OHT  1594.64 Estrutura RCC 
 9,4 Subestação  2000 

 

Subtotal  6294.64 
 

10 Estradas    
 10,1 Estrada larga de 15m  9728 9728.33 Estrada betuminosas 
 10,2 Estrada larga de 12m 11310 11310.00 Estrada betuminosas 
 10,3 Estrada larga de 10 m  3461 3461.38 Estrada betuminosas 

Subtotal 24499.71 24499.71 
 

11 Espaço Aberto/vegetação    
 11,1 Espaço Aberto/vegetação  7812.24 Paisagismo 

Subtotal  7812.24 
 

Área Total 31042.71 150000.00 
 

Fonte: Análise de MACE 



 

162 

P
la

n
ej

am
en

to
 m

es
tr

e 
d

e 
A

P
H

 e
 A

T
C

 

9 A vista de cima do ATC é dada no Exposição 9.16 e 9.17, e a versão maior do mesmo está 
incluído como anexo - Desenhos. 
 

Exposição 9.16: Vista de cima da modelagem do ATC 
 

 
Fonte: MACE 
 

Exposição 9.17: Vista de cima da modelagem do ATC 
 

 
Fonte: MACE 
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9 9.3. Coleta/centro de agregação 
 

 Centro de recolha/agregação irá agir 
como um alimentador de entrada para cada 
ATC estarem localizados em locais 
estratégicos dentro da zona de influência 
respectiva ATCs. Considerando-se a 
mercadorias a serem adquiridos para a 
proposta de APH, a configuração do ATC e 

coleta/ centro de agregação são feitas. 
Exposição 9.18 retrata o típico de coleta/ 
centro de agregação sugerida para a 
agrupamento Agroindustrials proposto no  
encontro Cacuzo Quibala e a recolha e 
armazenamento do alvo mercadorias. A 
versão maior do mesmo está incluído como 
anexo - Desenhos.

 
Exposição 9.18: Coleta/centro de agregação - tipo de modelo 

 

 
Fonte: MACE 
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Capítulo 10 

Infra-estrutura e instalações dentro de APH e 

ATC 
 
 
10.1. Áreas de cobertura e objectivos  
 

APH e ATC, essencialmente, criar a 
infra-estrutura crítica para apoiar o 
desenvolvimento da  cadeia de abastecimento 
agrícola da fazenda ao consumidor final. É 
necessário criar a infra-estrutura em aph e 

ATC, tendo em conta os fatores dificultam o 
crescimento do agronegócio quanto de infra-
estruturas.  

 
Exposição 10.1 apresenta a descrição 

do esquema do APH formato de uso da terra 
e das infra-estruturas.

 
Exposição 10.1: Descrição do esquema do aph land use o formato e infra-estruturas 

 

 
Fonte: Análise de MACE 
 

Exposição 10.2 proporciona o desenvolvimento excelente, inteligente e sustentável do eco-
parque industrial. 
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10 Exposição 10.2: Desenvolvimento do  estado-da-arte inteligente, sustentável eco- parque 
industrial  

 

 
Fonte: Análise de MACE 

 
Todas as infra-estruturas necessárias 

para o desenvolvimento são projetados para 
criar um ambiente ideal e melhor ambiente. 
 
10.2. Detalhamento de infra-estrutura 

APH 
 

Para criar um ambiente ideal e melhor 
no APH, deverá existir disponibilização de 
infra-estruturas adequadas para o 
desenvolvimento necessário.  

 
Apresentamos elaboradamente várias 

normas  detalhadas com as considerações de 
projeto para infra-estruturas planeados para o 
APH. A conformidade deve ser feita para 
Angolanos e com normas relevantes 
internacionais entre as quais temos: 
 

 Normas Britânicas (BS) 

 Normas europeias (EN) 
 Normas Nacionais e Regionais 
 Os códigos de construção 

internacional (IBC) (última edição)  
 Design de Liderança em Eficiência 

Energética (LEED)  
 Código de Mecânica Internacional, 

CMI (última edição) 
 International Energy Conservation 

Code (última edição) 
 American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers 
(ASHRAE) 

 American National Standards 
Institute (ANSI) 

 Associação Nacional Folha de 
Metal e ar-condicionado  

 American Society for Testing and 
Materials (ASTM) 
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10   Organização Internacional para 
Padronização (ISO) 

 Ambiental e social do Banco 
Mundial (2016) 

 A onudi (AI/2017/04) 
 Convenção de Viena para a 

protecção da camada de ozono 
(Setembro de 1988) e o protocolo 
de Montreal para o controle das 
substâncias que empobrecem a 
camada de ozono (1987) 

 Convenção de Basileia sobre a 
prevenção da movimentação 
transfronteiriça de resíduos 
perigosos e sua eliminação (Maio 
de 1992) 

 Convenção sobre a prevenção do 
comércio internacional de espécies 

ameaçadas de extinção (CITES) 
(Julho de 1975) 

 Convenção sobre a Biodiversidade 
- Programa de Meio Ambiente das 
Nações Unidas (Dezembro de 
1993) 

 Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima 
(1992) 

 Convenção das Nações Unidas de 
Combate à Desertificação (1996) 

 Convenção de Estocolmo sobre 
Poluentes Orgânicos Persistentes 
(Maio de 2004) 

 Organização Mundial de Saúde 
(OMS) Saúde e Segurança 
Componente do EIA, 1987

 
Exposição 10.3: Consideração de desenho de infra-estrutura :  

 
Elementos de 

desenvolvimento e 
actividades  

Detalhes de infra-estrutura, Utilidades e funcionalidades 
inteligentes dentro da APH 

A. Classificação do 
Local 

o Propõe-se a efectuar a classificação do local que funciona 
apenas para a entrada e a área de infra-estrutura geral. Além 
disso, a classificação mínima é esperada para a área inteira, e 
todas as medidas devem ser tomadas para equilibrar, cortar e 
encher as quantidades necessárias. 

B. Muro e vedações o Uma parede de compostos ao longo de toda a área de 
processamento de APH para definir a periferia do APH terá 
uma altura de 2,0 m acima do nível do solo Natural (NGL) é 
deve ser construído e equipado com 0,6 m de altura  de cercas 
de arame farpado em cima. 

o Esta vedação destinada a cercar e proteger toda a área de 
processamento não é considerado limite APH 

C. Estradas - 
Considerações gerais 

o Uma verdadeira hierarquia de estradas é proposta para 
garantir a circulação do tráfego dentro da APH 

o Estradas Primárias, Secundárias e Terciárias foram planeadas 
para dar acesso e saída organizado/a das indústrias da APH 
além de locais para refeições para zonas residenciais e 
comerciais, incluindo ligações com estradas comunicantes. 

o Linhas de estradas para bicicletas de modo a reduzir a 
dependência do automóvel para deslocações de curta 
distância para minimizar o consumo de combustível e 
emissões poluentes, promovendo, assim, a actividade física e 
a manutenção da saúde 
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10 Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades  

Detalhes de infra-estrutura, Utilidades e funcionalidades 
inteligentes dentro da APH 

D. Passadeiras - 
circulação de 
pedestres e bicicletas 

o O projecto deve ter passadeiras e velopassadeiras 
o Planeamento e manutenção das passadeiras de pedestres e de 

velocipedes   
o Linha de árvores ao lado das passadeiras para pedestres e 

velocipedes deve fornecer sombra para os utilizadores 
o Edifícios e fábricas devem ser facilmente acessíveis a partir 

das passadeiras de pedestres  
o Rotas e Caminhos são fornecidos para facilitar a circulação 

dos visitantes com cuidado suficiente para que nenhum 
sistema de transporte afete as zonas de pedestres 

o Fornecendo esteticamente caminhos de pedestres junto com 
espaços verdes exuberante de ambos os lados da estrada, 

o Sombra para áreas pedonais através de copas de árvores ou 
estruturas simples para permitir o acesso pedonal confortável 
ao abrigo da chuva e do sol 

o Necessário instalar paineis de sinalização, placas de nome de 
ruas e zonas, mapas para orientação dos visitantes no mapa 
os locais necessários, tais como nas interseções e nos vários 
locais estratégicos de cada zona 

o Nenhum acesso está planeada para ser permitido perto das 
estradas circundantes e cruzamentos  

o Uma rede de ciclovias para velocípedes é fornecida para 
promover o ciclismo como meio de transporte 

o Ciclovia dentro da rede local de APH permitirá conectar-se a 
todos os prédios principais e comodidades básicas 

o Estacionamento de bicicletas em todos os prédios principais/ 
amenidades básicas, a uma curta distância a pé de 100 m 

o Uma bicicleta em média para todos os 75 ocupantes. 
E. Estradas - estrutura 

de pavimento 
o Na proposta de APH, os motivos seguintes justificam a 

adopção de pavimento flexível:  
 Facilidade de reabilitação é consideração prevista para 

amortização de longo prazo  
 Menor custo de reposição para acomodar futuros serviços 

de utilidade 
 Substituir, sempre que necessário, o solos impróprios Na 

área abaixo, indicamos os mais materiais adequados, 
conforme especificações padrãodeve 

 A construção inicial é evitar uma única camada de 
macadame betuminoso denso (DBM) ou de base 
betuminosa com desgaste em 12 meses mais tarde ou no 
subseqüente desenvolvimento do programa. Esta 
abordagem permitiria minimizar os custos de 
restabelecimento de serviços com ligações nas áreas 
preenchidas 
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10 Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades  

Detalhes de infra-estrutura, Utilidades e funcionalidades 
inteligentes dentro da APH 

F. Drenagem 
superficial - 
Considerações gerais 

o Decidir o padrão de drenagem com base na topografia da 
APH  

o Reforço e instalação de caleiras é considerado necessário para 
facilitar a drenagem de águas pluviais 

G. Drenagem 
superficial - pico de 
escoamento 
superficial 

o O pico de escoamento superficial e capacidades de descarga 
são calculados com base nos seguintes parâmetros de projeto 
 O pico de escoamento superficial está planejada para ser 

calculado com base na fórmula racional: -  
Q = C * I * A / 360  
Onde, Q = Quantidade de escoamento superficial, 
m3/s   
C  = Coeficiente de escoamento superficial   
Eu    = Intensidade de precipitação, mm/h.   
Um  = Área de captação, ha 

 Indicamos abaixo o coeficiente de escoamento superficial 
adotado no cálculo de drenagem: 

0,9 - para a área  
0,5 - para a estrada e outra área pavimentada  
0,2 - para a vegetação e áreas abertas 

 O estado inclui a intensidade máxima de precipitação anual 
da região para drenagem desenho (1000 mm de precipitação 
anual, por dados secundários) 

H. Dimensionamento 
de drenagem 
superficial - 

o O dimensionamento dos drenos foi concebido com base na 
capacidade de descarga de QC para atender o pico de 
escoamento superficial estimado utilizando a fórmula de 
Manning: - 

 
Qc (m3/s) = [(1/n) * * S½ R 2/3]* 
 
Onde  
N  = O coeficiente de rugosidade (s/M1/3) 
R  = Raio médio hidráulico (m) 
S  = Gradiente hidráulico (m/m) 
Um= Área de uma seção transversal do dreno (m²) 

I. - Projeto de 
drenagem superficial 
e esquema 

o O sistema de drenagem é planeado para atender todo o fluxo 
por gravidade APH 

o Que drena em ambos os lados das estradas 
o A proposta inclui uma drenagem trapezoidal para o 

arremesso de pedra e paredes de concreto de cimento liso 
(PCC) para a base para a recolha de escoamento superficial, 
devido à facilidade de manutenção para a estrada principal 

o A proposta inclui drenagem de alvenaria de tijolo retangular 
para as áreas remanescentes para a otimização da área de 
drenagem sob 
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10 Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades  

Detalhes de infra-estrutura, Utilidades e funcionalidades 
inteligentes dentro da APH 

o As considerações incluem caixa tubo RCC/BUEIROS de 
tamanhos adequados para passadeiras 

o Reforçar o quadro das águas subterrâneas e reduzir a 
demanda de água através de uma eficaz gestão de águas 
pluviais 

o Colheita da água da chuva através de estruturas de recarga 
estão previstos ao longo de toda a esvaziar a intervalos 
regulares, além de colheita da água da chuva através de 
estruturas de recarga em locais estratégicos 

J. A procura de água  o O projecto deve ter 24x7 de abastecimento de água tratada 
que adopta normas nacionais e globais com quantidade 
suficiente. Perda inexplicada deve ser inferior a 15%. 

o Para o processamento, tomar banho e lavar roupa, cozinhar, 
beber e lavar os carregamentos, a proposta contempla o uso 
de água potável 

o O uso de água não potável inclui jardinagem, limpeza, 
refrigeração e descarga do vaso sanitário 

o As normas para estimar as exigências de água para outros fins 
são apresentados na Tabela 10.1. 
 
Tabela 10.1: Normas de estimativa da demanda de água 

Descrição 
Referência – publicada na 
Normas, orientações e as 

melhores normas da indústria 
Cultura foco 

Cereais 36 cum / ha / dia - demanda de 
água de processo 

Frutas e produtos 
hortícolas 

18 cum / ha / dia - demanda de 
água de processo  

Gado 36 cum / ha / dia - demanda de 
água de processo 

Horas de trabalho 16 horas por dia. 
Infra-estrutura 
especializada 

18 cum / ha / dia - demanda de 
água de processo 

Utilitários 45 litros per capita  
Amenidades 
(transformação) 

36 cum / ha / dia 

Estrada 1,8 cum / ha / dia  
Verde 1,8 cum / ha / dia  
Área de não processamento (não industrial) 
Zona residencial 135 litros per capita  
Área de escritório 45 litros per capita 
Comercial 15 litros per capita  
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10 Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades  

Detalhes de infra-estrutura, Utilidades e funcionalidades 
inteligentes dentro da APH 

Utilitários 45 litros per capita  
Escolas  45 litros per capita  
Estradas 1,8 cum / ha / dia 
Espaços Verdes 1,8 cum / ha / dia 

Fonte: Análise de MACE, publicadas normas, orientações e as melhores 
normas da indústria 
 
o A tabela 10.2 descreve o padrão de consumo de água potável 

e de água não potável. 
 

Tabela 10.2: Padrão de consumo de água : 
Para áreas com instalações balneares 
Água potável  70% 
Água não potável 30% 
Para áreas sem instalações balneares 
Água potável  55% 
Água não potável  45% 

Fonte: Análise de MACE 
K. Perdas de água o O projecto deve ter meios para aceder a todo o seu 

abastecimento de água e rede de distribuição. Ele inclui um 
mecanismo inteligente para monitoramento informático 
remoto 

o Sistemas de captação de água de chuva são propostas para 
serem instalados e utilizados 

o Fornecimento de águas residuais recicladas para usos 
secundários 

o Ocorrem perdas de água na rede de distribuição e 
transmissão. A porcentagem de perda depende do material 
do tubo, juntando-se todo o sistema. Como esta é uma perda 
total, é a tentativa de manter essas perdas abaixo de 10% da 
procura total 

L. Estação de 
bombeamento de 
água 

o A proposta inclui uma estação de bombeamento de água 
potável e não potável para bombeamento de água do 
reservatório de armazenamento subterrâneo ao respectivo 
nível elevado (RESERVATÓRIO DE SERVIÇO ELSR) 

o O sistema de abastecimento de água incluindo a distribuição 
é planejada com base no pico de fluxo, a pressão residual 
mínima, e o material do tubo 

M. Rede de distribuição 
de água 

o Propõe-se a fornecer uma rede de distribuição de água 
potável e fornecimento de água não potável 

o Os critérios de projeto para o projeto de rede de 
abastecimento de água incluem: 
 A demanda calculada com base na análise 
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10 Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades  

Detalhes de infra-estrutura, Utilidades e funcionalidades 
inteligentes dentro da APH 

 Horas de trabalho por dia - 24 
 Material de canalização - tubagens 

 - Principal para bombear o  ferro dúctil (DI) [K9]  
 Para distribuição de até 200 mm de diâmetro. - 

Polietileno de alta densidade (HDPE) (PE 100)  
 Para a distribuição acima de 200 mm de diâmetro. - 

DI (K7) 
 O coeficiente de rugosidade do tubo - 140 para DI e - 

150 para o HDPE 
 A fórmula usada para perda por fricção - Hazen 

Williams 
 A pressão residual mínima em todos os pontos de 

toque - 7,0 m 
 ELSR altura de preparação - como requisito de 

projeto por 
o Tabela 10.13 a 10.15 mostra o tubo utilizado para o 

bombeamento de água e distribuição nas instalações APH. 
N. Estação de 

tratamento de água 
 

Fonte Qualidade Processo 
necessário 

As águas 
subterrâneas 

com 
armazenamento 

protegido 

Livre de baixa 
turbidez, cor e 

cheiro 

Tratamento com 
Cloro simples 

Água de chão Passar ferro, 
turbidez, odor 

Aeração, 
coagulação + 

filtração + 
cloração de areia 

Lagoa, lago com 
Escorrimento de 

superfície 

Turbidez, sólidos 
em suspensão, 

algas 

A coagulação, 
sedimentação, 

filtração e 
cloração de areia 

 O sistema selecionado deve assegurar que a qualidade da 
água está dentro dos padrões de água potável 

 Para ETA com uma fonte de água, como tanques de 
armazenamento de areia, coagulação, filtração e cloração são 
sugeridas 

 Para ETA no lago/rio, coagulação, sedimentação, filtração e 
cloração de areia são sugeridas 

 O estudo incluirá a otimização do sistema dependendo da 
qualidade real da água bruta a tratar 
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10 Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades  

Detalhes de infra-estrutura, Utilidades e funcionalidades 
inteligentes dentro da APH 

ETA típico diagrama de fluxo de processo (para ser finalizado 
depois de testar a qualidade da água bruta) 

 
O.  Estimativa de 

quantidade de 
esgoto 

o A rede de esgotos está planejada para atender a requisitos de 
descarga de pico antecipado e para o tratamento dos resíduos 
para as necessárias normas de descarga 

o A estimativa do esgoto devem variar, dependendo da 
distribuição do uso da terra 

o O esgoto doméstico a ser gerada foi supor para ser 80% do 
consumo doméstico de água além de infiltração de 10% 

o A proposta inclui tratamento de águas residuais geradas dos 
sanitários (considerada como esgoto) e as águas residuais 
geradas a partir de banheira/duche, lavandaria, lavatório e 
cozinha (considerada como esgoto de águas cinzentas)  

o Na sequência, os critérios são propostos para a rede de 
esgotos, sistema de coleta de efluentes tratados 
 A demanda calculada com base na análise 
  Horas de trabalho por dia - 24 
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10 Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades  

Detalhes de infra-estrutura, Utilidades e funcionalidades 
inteligentes dentro da APH 

  Material do tubo - NP2 RCC para todas as áreas exceto 
travessia rodoviária e NP3 RCC para travessia de estrada 

   O coeficiente de rugosidade do tubo - 0,011 
   Fator de pico de fluxo - 3  
 A fórmula utilizada para calcular a perda de carga - 

Lotação da 
 Infiltração - 10% 
 Auto-limpeza - velocidade de 0,6 m/s 

o  Cobertura mínima - 1 m 
  Espaçamento Utilitário - 30 m até tamanho de tubo de 

900 mm 
o Tabela 10.17 retrata o tubo utilizado para a rede de esgoto 

dentro das instalações APH 
o O projecto deve ter zero uma vez que todas as águas residuais 

as águas residuais são coletadas, tratadas e recicladas 
o Cada setor irá tratar os seus efluentes para padrões de esgoto 

antes da sua descarga na rede de esgotos 
o A atividade inclui uma coleção de efluente, esgotos através de 

uma única rede de recolha com base em critérios de projeto 
acima indicados. A implementação do projeto: a empresa 
responsável deve implementar uma rede de esgotos, com 
base na topografia do local  

o Com base na topografia natural e outras limitações, tubo 
principal e tubos de sub-rede fazem parte da rede. Rede de 
saneamento inclui um mínimo de tamanho de tubo de 150 
mm. As águas residuais, efluentes e geração de esgotos está 
apresentada na Tabela 10.3 e 10.4. 
 

Tabela 10.3:   Padrão de geração de efluentes 
Descrição Percentagem 

Banheira/chuveiro e 
lavandaria 

55,97% 

Lavatório, cozinha 12,29% 
WC    31,74% 

Fonte: Análise de MACE, publicadas normas, orientações e as melhores 
normas da indústria 
 

Tabela 10.4: Esgoto e padrão de geração de esgotos 
Para áreas sem tomar banho e lavar fábrica 
Esgoto = 72,09% 
Águas Cinzentas = 27,91% 

Jardinagem - 19,53%   
Limpeza - 8,37%   
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10 Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades  

Detalhes de infra-estrutura, Utilidades e funcionalidades 
inteligentes dentro da APH 

Para áreas com banhos e instalações de lavagem 
Esgoto = 31,74% 
Água Cinzenta = 68,26% 

Jardinagem - 47,78%   
Limpeza - 20,48%   

Fonte: Análise de MACE, publicadas normas, orientações e as 
melhores normas da indústria 

P. Qualidade das águas 
residuais 

o Tabela 10.5 apresenta os padrões gerais de qualidade de 
esgoto doméstico geração. 

 
Tabela 10.5: Qualidade de esgoto 

S. N# Parâmetros Unidade Concentração 
1 PH - 5,5 - 9,0 
2 Sólidos em suspensão Mg /l 300- 600 
3 Carência bioquímica 

de oxigénio 
Mg /l 250 - 350 

4 Demanda Química de 
Oxigênio 

Mg /l 400 - 600 

5 Óleo e graxa Mg /l <20 
Fonte: Análise de MACE 
 

o No entanto, a condição anterior é que as unidades de 
ocupação tratam efluentes industriais e de comércio ao nível 
necessário de pré-tratamento, antes de descarregar para um 
sistema comum  

o Com base neste pressuposto de entrada de qualidade, o 
desenho e o esquema de tratamento foi elaborado. Propõe-se 
tratar tanto de esgotos simples e esgotos compostos  num 
sistema único de tratamentos 

Q. Estação de 
tratamento de esgoto 
(ETE) considerações 

o Tratamento de Esgoto é o processo de remoção de 
contaminantes das águas residuais, composto de tempestade, 
esgotos domésticos e efluentes tratados. Inclui físicos, 
químicos e biológicos para remover contaminantes diferentes 

o Tabela 10.6 e Exposição 10.4 dá vários sistemas de tratamento 
de esgotos na selecção do sistema de tratamento de aph e ETE 
Diagrama de fluxo de processo, respectivamente.  

 
Tabela 10.6:  Processo de ETE e unidades  

S. N# Processo Unidades necessárias Acessórios 
1 - Lodo ativado 

De arejamento 
prolongado  

Tanque de aeração e 
clarificador secundário  

Aeradores de superfície ou 
difusor de membrana sistema 
para fornecimento de oxigénio 
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10 Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades  

Detalhes de infra-estrutura, Utilidades e funcionalidades 
inteligentes dentro da APH 

2 Lagoa Aerada  Vasos de bacias  Fixo ou Flutuante aeradores para 
fornecimento de oxigénio 

3 Fluxo de lodo 
anaeróbio (UASB) 
Cobertor  

Reator com líquidos, 
sólidos e gás instalações 
de separação 

Coletor de gás, queimador, e 
influente sistema de distribuição  

4 Filtros biológicos Tanques circulares com 
mídia, sobdreno e 
clarificador secundário 

Distribuidor rotativo para 
influente e re-bombas de 
circulação  

5 Contactores 
biológicos rotativos 
(CBR)  

Uma calha com 
policloreto de vinilo / 
discos de plástico, e 
clarificador secundário 

Mecanismo de acionamento para 
girar os discos  

6 Bioreactor aeróbio 
fluidizado 

Tanque do reator com 
meios de polipropileno 
e difusores seguidos por 
um clarificador 
secundário 

Sopradores para o fornecimento 
de oxigênio através de difusores 
de membrana 

7 Reator sequencial 
descontínuo (SBR) 

Usa RCC em bacias 
profundas, e muito 
eficiente do 
equipamento de 
transferência de 
oxigênio (mecanismo de 
aeração difusa) 

Difusores, sopradores e grade de 
aeração, que proporciona a mais 
alta eficiência de aeração e 
transferência de oxigênio. 
Conjunto do decantador em aço 
inoxidável equipado com 
inversor de frequência variável 
para controlar automaticamente a 
taxa de decantação com base na 
condição de alimentação de 
entrada 

8 Bio-Reactor da 
membrana (MBR) 

Tanques de arejamento 
seguido de biorreator à 
membrana e tanque de 
equilíbrio  

Os difusores fornecer oxigênio, 
sopradores, compressores de ar 
para lavagem, dosagem de 
químicos para pré-tratamento.  

Fonte: Análise de MACE 
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10 Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades  

Detalhes de infra-estrutura, Utilidades e funcionalidades 
inteligentes dentro da APH 

Exposição 10.4: Diagrama de fluxo de processo ETE (SBR). 
 

Fonte: Análise de MACE 
R. Selecção de 

tecnologia para a 
estação de 
tratamento de esgoto  

o Fatores considerados para a seleção do sistema de tratamento 
adequado: 

 Confiabilidade 
 Distúrbios vectoriais 
 Disponibilidade de área 
 Potência necessária 
 O custo de capital 
 O custo de O&M 

o O exercício inclui a análise das tecnologias de processo no que 
diz respeito ao desempenho e ao capital e ao custo 
operacional. Com base na análise acima, propõe-se o sistema 
de Reator em Lote de Sequenciamento (SBR) 

o Este sistema tem sido amplamente utilizado para o 
tratamento de águas residuais municipais e industriais para 
atender a necessidades específicas de aplicações requisitos de 
descarga 

o Vantagens/benefícios tecnologia SBR 
 Consistente, de alta qualidade, baixo nível de nutrientes 

de efluentes,  
 Tolera grande influxo de balanços e carga orgânica  
 Nenhuma clarificação  é necessária  
 Melhor controle sobre o crescimento dos fungos 

filamentosos e resolução de problemas  
 Remoção de nutrientes sem produtos químicos – com 

nitrificação e sem nitrificação com remoção de fosfatos  
 O sistema também pode trabalhar com fluxo de esgotos 

de 20 para 30 por cento da capacidade projetada devido 
à presença da unidade de tratamento 

  Frequência Variável (VFD) 
o O sistema SBR é preenchido e desenha um sistema de lodo 

ativado. 
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Detalhes de infra-estrutura, Utilidades e funcionalidades 
inteligentes dentro da APH 

o O processo SBR usa aeração de transferência de oxigênio de 
alta eficiência para satisfazer o requisito de consumo de 
oxigênio de alta taxa no início dos ciclos de "enchimento" e 
"aeração". O SBR é eficiente na remoção de poluentes 
carbonáceos e sensível à modificação para satisfazer a 
remoção de nutrientes de nitrogênio (N) e fósforo (P). Como 
o enchimento, aeração, assentamento e extração ocorrem no 
mesmo tanque de reação, o próprio tanque SBR servirá como 
clarificador. 

S. Saneamento Básico 
(comum e sanitários  
públicos) 

o Os sanitários comuns e públicos são fornecidos em locais 
estratégicos, além dos sanitários das residências a serem 
construídos pelas indústrias ocupantes 

T. SWM o SWM é um dos serviços essenciais para manter a qualidade 
de vida na HAP e para garantir melhores padrões de saúde e 
saneamento. 

o Se for devidamente bem recolhida na fonte, a SWM reduziria 
o número de problemas a jusante relacionados com o 
transporte e a eliminação dos mesmos. Os resíduos sólidos 
gerados em APH pode ser amplamente categorizados como 
tal:  

 Resíduos industriais não-perigosos 
 Resíduos perigosos industriais 
 Resíduos domésticos: cozinha e resíduos de madeira, 

plástico, papel, chão varrido 
 Varrição rodoviária e resíduos sanitários: resíduos 

humanos 
 Resíduos de jardinagem e agricultura: folhas, ramos, 

plantas 
 Resíduos de construção de estradas: terra, asfalto, 

betão, tijolo, gesso, madeira, vidro, pedras 
 Resíduos informáticos: sistemas de computadores, 

equipamentos periféricos, telefones móveis, 
televisores, áudio e também conjuntos de 
eletrodomésticos 

 Resíduos hospitalares e biomédicos 
 
Exposição 10.5 descreve o papel da gestão integrada dos resíduos 
sólidos na redução da quantidade de resíduos sólidos 
depositados no solo através da recuperação de materiais e 
energia a partir de resíduos sólidos. 
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10 Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades  

Detalhes de infra-estrutura, Utilidades e funcionalidades 
inteligentes dentro da APH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposição 10.5: A redução de resíduos pela SWM integrado 

 
Fonte: Análise de MACE 

 
o O projecto deve reduzir a deposito de resíduos em aterros de 

modo a que estes sejam mínimos. A segregação na fonte dos 
resíduos sólidos gerados é um pré-requisito para a 
reciclagem. A jardinagem no projecto pode utilizar 
eficazmente os resíduos orgânicos compostados. Além disso, 
as considerações incluem a criação de energia através dos 
resíduos  

o As taxas de geração de indústrias, logística, comerciais e 
residenciais variam de tal forma que a quantificação exata da 
geração de resíduos sólidos não é viável 

o No entanto, foi feita uma tentativa de determinar os resíduos 
sólidos gerados em várias zonas de APH 

Indústrias - gm 200 / por pessoa / dia  
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10 Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades  

Detalhes de infra-estrutura, Utilidades e funcionalidades 
inteligentes dentro da APH 

 Utilidades - 100 gm /por pessoa / dia 
 Residencial - gm 400 / pessoa / dia tem sido 

considerado 
 Estradas - 10,12 kg/ha/dia considerado para varrição 

de ruas 
 Vegetação - 30 kg/ha/dia é considerado 
 E recreação comercial - gm 125 / por pessoa / dia é 

considerado  
o É obrigatório implementar a fonte, e a atividade inclui 

considerações adequadas para o planeamento da recolha e do 
transporte de resíduos dentro da área do local. Os 
utilizadores serão obrigados a separar os seus resíduos nas 
seguintes categorias e a colocá-los em contentores com 
códigos de cores 

o Resíduos industriais não-perigosos 
 Resíduos perigosos industriais 
 Resíduos biodegradáveis 
 Resíduos não biodegradáveis.  
 E-resíduos como peças de computador, disquetes, 

monitor, cartuchos, fitas, 
 Restos de construção, varrido de rua 
 Hospital e resíduos biomédicos 

o A partir do referido acima, a instalação de tratamento de 
resíduos sólidos contempla apenas tratamento de resíduos 
biodegradáveis   

o A taxa de geração de resíduos sólidos em fase inicial será 
menor que a quantidade estimada,  portanto, durante a fase 
inicial, a taxa de geração de resíduos sólidos pode ser 
considerada como 50% da quantidade estimada 

o Prevê-se que a totalidade dos resíduos sólidos seja recolhida 
e tratada na estação de compostagem de resíduos sólidos 
urbanos no âmbito da APH, e que os resíduos industriais 
(perigosos e não perigosos) sejam depositados num aterro 
adequado, no exterior de APH 

o Prever uma área adequada para o desenvolvimento de uma 
estação de compostagem dentro da APH para tratar os 
resíduos sólidos gerados 

U. Alimentação e 
distribuição 

o Fornecimento de pelo menos 10% da energia utilizada no 
projecto a partir de fontes renováveis com uma estratégia a 
longo prazo para aumentar a percentagem de fontes de 
energia renováveis 
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10 Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades  

Detalhes de infra-estrutura, Utilidades e funcionalidades 
inteligentes dentro da APH 

o A eletricidade deve estar disponível 24x7 em todas as partes 
do sítio com contadores inteligentes ligados a plataformas em 
linha para monitorização e transparência 

o Os parâmetros do sistema são os seguintes: 
 - Linha de transmissão 33 kV 
 Número de fases - 3 
 Freqüência do sistema - 50 Hz  
 Tensão de alimentação do consumidor 11 kV/22 

kV/400 Volts /230 Volts 
o Uma vez que a procura máxima pode variar de uma 

instalação para outra em APH, um o fator de diversidade, que 
relaciona a procura máxima com a procura de carga nominal 
ou a procura calculada, é utilizado no cálculo da procura 
máxima 

o O fator de diversidade é de 50 - 70%  
o As perdas de potência ocorrem na rede de distribuição, 

dependendo do tipo de condutores e equipamentos 
instalados. Como se trata de uma perda completa do sistema, 
a proposta prevê manter esta perda abaixo de 10% da carga 
total. 

o A proposta inclui uma subestação de distribuição numa 
localização estratégica, devendo a facilitação individual e 
toda a reticulação de energia ser efectuada a 11 kV 

o A vantagem da reticulação a 11 kV é que é a tensão padrão e, 
portanto, o equipamento de reticulação elétrica para sistemas 
de 11 kV estaria prontamente disponível, incluindo peças de 
reposição.  

o A rede de distribuição é a espinha dorsal principal do sistema 
de reticulação. É essencial que a rede forneça energia 
ininterrupta, na quantidade e qualidade adequadas, a 
instalações individuais de forma contínua. 

o Uma rede de linhas aéreas ou cabos subterrâneos pode 
distribuir energia  

o Comandos de iluminação - Toda a iluminação exterior e de 
área comum não emergencial, como paisagismo, 
estacionamento coberto e à superfície, vias de circulação, 
ciclovias, iluminação pública, deve ter sensor de luz 
diurna/comando baseado em temporizador. 
- Todos os comandos de iluminação exterior de não 
emergência e área comum, tais como iluminação, paisagismo 
e estacionamento coberto, vias, ciclovias, iluminação pública 
deve ter sensor de luz/ controle temporizado 

 Bombas e motores - com a eficiência de 85% e maior que 
3,5 H. P 



 

181 

In
fr

a-
es

tr
u

tu
ra

 e
 in

st
al

aç
õe

s 
d

en
tr

o 
d

e 
A

P
H

 e
 A

T
C

 
 

10 Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades  

Detalhes de infra-estrutura, Utilidades e funcionalidades 
inteligentes dentro da APH 

  Sistemas de AVAC centralizado 
o Fontes renováveis de energia no local 

 Uso de tecnologias renováveis, para minimizar os 
impactos ambientais associados com o uso de energia 
fóssil 

 Os painéis solares fotovoltaicos (PV) em telhados são 
um dos métodos comprovados de energia renovável. 
Foi previsto o fornecimento destes painéis solares 
fotovoltaicos para a geração de energia, aproveitando 
os espaços de telhado disponíveis no topo dos vários 
edifícios. A Tabela 10.20 desenvolve os detalhes da 
geração de energia solar. 
 
 

o Medição de energia 
 Sub-monitoração para melhorar o desempenho 

energético, e, assim, poupar energia 
 Bombeamento de água 
 Bombeamento da água subterrânea 
 Bombeamento de águas residuais tratadas 
 Iluminação da área exterior, incluindo paisagens 
  Sistemas de AVAC centralizado 
 Geração de energia renovável 
 Sistemas de backup de energia  
 Consumo de energia ao nível do edifício 

V. Iluminação pública, 
redução da poluição 
de luz exterior 

o A proposta prevê duas formas diferentes de rua.  
 Luzes da rua para a rede rodoviária. 
 Iluminação Solar 

o Todas as vias e ruas são equipadas com iluminação pública 
não só para ajudar os peões e tráfego, mas também para 
aumentar  a segurança na área 

o Toda a iluminação inclui Diodo Emissor de Luz (LED), 
luminárias de rua montadas em postes de energia ou colunas 
de iluminação pública 

o Para as estradas principais, a iluminação média deve ser de 
cerca de 20 lux 

o A iluminação exterior deve ser tal que nenhuma luminária 
exterior emita mais de 5 % do total da luminária inicialmente 
projectada. 

W. Conectividade de TI, 
telecomunicações, 
assentes nas TIC e 

o O projeto deve dispor de serviços Wi-Fi com Internet de alta 
velocidade em toda a zona APH  
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10 Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades  

Detalhes de infra-estrutura, Utilidades e funcionalidades 
inteligentes dentro da APH 

serviços indústria 
ocupante 

o Os funcionários competentes do Ministério e outros 
operadores privados prestam todos os serviços de 
telecomunicações  

o A infra-estrutura inclui serviços de telecomunicações de valor 
acrescentado e as comunicações internas para os utilizadores 
não são abrangidas 

o O ocupante indústrias podem acessar informações através de 
dados disponíveis sobre o sistema em rede 

o O sistema de infra-estrutura robusta de dados compartilha 
informações e melhora a coordenação interna 

X. Paisagismo, espaços 
públicos e tampa 
verde ou vegetação 

o A atividade inclui trabalhos associados ao paisagismo dentro 
da APH cobrindo faixas de árvores ao longo do limite, 
estradas, vegetação pública  

o Boa dispersão de espaços abertos públicos em todo o local 
o O espaço de trabalho deve ter acesso a espaços abertos num 

raio de 10 minutos a pé.  
o Os espaços abertos são de vários tipos - naturais, verdes, 

praças, parques, ou áreas de lazer - que servem vários grupos 
de pessoas.  

o A cobertura verde deve ter um mínimo de dez nativos / 
árvores adaptativas por área ou plantas que podem 
amadurecer em árvores adultas com grande copa nos 
próximos cinco anos  

o A utilização da relva é limitada para conservar água. Além 
disso, o plantio da área de paisagem com espécies tolerantes 
à seca /nativas/ adaptativas (excluindo espécies de relva) 

Y. Gestão de sistemas 
de irrigação 

o 50% das camas de plantação paisagem deve dispor de um 
sistema de irrigação por gota a gota para reduzir a evaporação 

o 75% da  área do relvado deve dispor de um sistema de 
irrigação por aspersão para reduzir o desperdício de água 

o Instalação do regulador baseado em tempo para as válvulas 
para minimizar as perdas por evaporação e para garantir a 
fitossanidade  

o Dispositivos reguladores de pressão são instalados para 
manter a pressão ideal para evitar a perda de água 

Z. Segurança e proteção o O local deve ter níveis muito elevados de segurança pública - 
todos os residentes devem sentir-se seguros em todas as 
partes do sítio durante todas as horas do dia  

o A proposta inclui um sistema de iluminação e um sistema de 
cameras de vigilância.  

AA.  Infra-estrutura 
especializada 

o Está igualmente prevista a disponibilização de infra-
estruturas especializadas no âmbito da APH para satisfazer 
as necessidades específicas das unidades de ocupação, 
nomeadamente: 
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10 Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades  

Detalhes de infra-estrutura, Utilidades e funcionalidades 
inteligentes dentro da APH 

 Núcleo de I&D (como parte da ATC) 
  Centro de inovação e pólo de conhecimento (como 

parte da ATC) 
 Armazéns 
 Centro de Processamento centralizado 
 Armazéns frigoríficos multicâmaras e ultracongelação  
 Centros de compras (como parte da ATC) 
 Embalagem e rotulagem 
 Avaliação e classificação 
 Laboratório de QA e QC (como parte da ATC) 
 O edifício administrativo, etc. 

BB. A qualidade do ar  O projeto deve ter ar limpo de acordo com as normas 
internacionais. A monitorização da qualidade do ar em 
directo deve abranger toda a área e a actividade inclui a 
cartografia dos dados relativos à qualidade do ar através do 
sistema de monitorização do ambiente inteligente. 

 
10.3. Estimativa e avaliação da infra-estrutura - APH 
 

A. Classificação do Local 
o Propõe-se a realização de trabalhos de classificação de sítios apenas para a zona de 

estradas e infra-estruturas gerais. Além disso, está prevista uma classificação mínima para 
toda a superfície, devendo ser tomadas todas as medidas necessárias para equilibrar as 
quantidades cortadas e preenchidas. 

B. Muro e vedações 
o Propõe-se a construção de um muro composto ao longo da periferia do local da APH até 

uma altura de 2,0 m acima do NGL, com cerca de arame farpado de 0,6 m de altura no 
topo. 

o O comprimento total da parede composta é estimado em 6807 m 
o Considerações incluem cercas em cadeia ao longo de toda a zona de não-processamento 

em limite da APH 
o O comprimento total da cerca é estimado em 2652 m 
C. Estradas – categorias 
o A rede interna de transporte rodoviário inclui estradas primárias e secundárias 
o Tabela 10.7 e 10.8 apresenta a hierarquia das estradas previstas na APH e a composição 

da estrutura do pavimento flexível, respectivamente 
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10 Tabela 10.7: Hierarquia das estradas em APH 
 

Categoria 

Largura 
de 

estrada 
(m) 

Transporte 
Forma 

Largura 
(m) 

Número de 
pistas 

Comprimento (m) 
Zona de 

Processamento 
de 

Zona de 
transformação 

não 
Total 

Estrada 
principal 

30 7 + 7 2 pistas 
(duas vias 
com 2,0 m 
centro 
mediana) 

2844.00 177 3021 

Estrada 
secundária 

24 5,5 + 5,5 2 pistas 
(duas vias 
com 2,0 m 
centro 
mediana) 

3450.00 1042 4492 

Rua locais 18 3,5 + 3,5 Linha única 3495.00 445 3940 
Rua locais 10 3,5 + 3,5 Linha única  2720 2720 

Total 9789 4384 14173 
Fonte: Análise de MACE 
 

Tabela 10.8: Composição da estrutura de pavimento flexível 
 

Nivel Detalhes Composição 
Desgaste e curso 
de encadernação 

Asfalto pavimentação de concreto - 40 mm de espessura e 50 mm 
de desgaste com calhaus de golfe 

Camada adicional  Ligantes adicionais em curso de 35 mm de espessura. 
Curso Base Estrada Granular (base de 2 GB e 3 GB) de 200 mm de espessura.  
Sub-base Sub-base granular de 250 mm de espessura.  
Sub-classe Conhecer a Califórnia (CBR) valor baseado em inquérito 

detalhado de solos no local e o desenho da estrutura de pavimento 
em conformidade 

Camada de 
nivelamento 

Um granular camada de cobertura (GC) de 350 mm de espessura.  

Fonte: Análise de MACE 
 

D. Procura de proteção contra incêndio - não potável 
o  Procura de incêndio em litros por minuto, foi calculada com base na seguinte fórmula: 

 
QFD = 4000 x (P)0,5 x (1-0,01 x (P)0,5) 
Onde, 
 P = População em milhares por ha 
QFD =    681,43 lpm 
 = 40,89 cum/hr 

o A quantidade total de água necessária para extinguir incêndios de duas horas é de 81 cum. 
A consideração da procura de combate a incêndios inclui a procura diária, uma vez que 
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10 será criada e mantida uma procura única de 81 cum, ou seja, serão criadas e mantidas 2 
horas de consumo de combustível. 
 

E. Procura média de água 
 

o Tabela 10.9 apresenta a média total de procura de água com base em cálculo e análise. 
 

Tabela 10.9: Procura de água  
 

S. 
N# Descrição 

Zona de 
Processamento 

de 

Zona de 
transformação 

não 
Total Unidade 

1 Procura média total 7125 318 7443 Cum/dia 
2 A procura total de água 

potável 
6915 162 7077 Cum/dia 

3 Total de procura de água 
potável 

210 156 366 Cum/dia 

4 Procura de água para 
incêndios 

73 8 81 Cum 

Fonte: Análise de MACE 
 

o Tabela 10.10 representa a estimativa da necessidade de água para diferentes atividades 
na zona de processamento e não processamento. 
 

Tabela 10.10: Estimativa de procura de água média diária – APH 
 

Teste padrão da 
utilização da 

terra 

Área Total 
(Tem) 

P
op

u
la

çã
o 

A procura de água 

Águas de 
processo 

Água para 
uso 

doméstico 

@ Percentual 
10 Total 

Água 
potável 

Não 
potável 

Em cum/dia 

A área de processamento 
1. Área Funcional 

Armazenagem 
de matérias-
primas vegetais 

1,69 45 
 

2,05 0,20 2,25 1,24 1,01 

Legumes - 
classificação, 
embalagem e 
rotulagem 

1,80 58 
 

2,61 0,26 2,88 1,58 1,29 

Vegetais- 
Armazenagem 
de produtos 
acabados  

1,80 39 
 

1,74 0,17 1,92 1,05 0,86 

Vegetais -
unidade 
primária 

12,53 404 451,08 18,20 46,93 516,21 507,20 9,01 

Unidades de 
processamento 
de vegetais 

36,15 972 1301,40 43,76 134,52 1479,68 1458,01 21,66 
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10
Teste padrão da 

utilização da 
terra 

Área Total 
(Tem) 

P
op

u
la

çã
o 

A procura de água 

Águas de 
processo 

Água para 
uso 

doméstico 

@ Percentual 
10 Total Água 

potável 
Não 

potável 

Em cum/dia 

Vegetais 
unidades 
auxiliares 

17,78 383 640,08 17,22 65,73 723,03 714,50 8,52 

Cereais - 
armazenagem 
matérias-primas 

2,15 58 
 

2,60 8,91 98,01 96,72 1,29 

Cereais - 
classificação, 
embalagem e 
rotulagem 

2,15 69 
 

3,12 0,31 3,44 1,89 1,55 

Cereais - 
armazenagem de 
produtos 
acabados 

2,03 44 
 

1,97 0,20 2,16 1,19 0,97 

Cereais – 
unidade 
Primária 

3,46 112 86,50 5,03 9,15 100,68 98,19 2,49 

Unidades de 
processamento 
de cereais - 

39,39 1060 984,75 47,68 103,24 1135.67 1112,07 23,60 

Cereais - 
unidades 
auxiliares 

4,51 97 112,75 4,37 11,71 128,83 126,67 2,16 

Fábrica de malte 
/ fábrica de 
cerveja 
intermediária 

2,35 95 84,60 4,27 8,89 97,75 95,64 2,11 

As unidades 
primárias de 
gado 

3,70 119 133,20 5,37 13,86 152,43 149,77 2,66 

Processamento 
de gado e 
unidades 
auxiliares 

3,07 99 110,52 4,46 11,50 126,48 124,27 2,21 

Unidade de 
processamento 
de mel 

2,21 89 39,78 4,01 4,38 48,17 46,19 1,99 

Fábrica de leite e 
produtos lácteos 

2,84 115 102,24 5,16 10,74 118,14 115,58 2,55 

Produtos lácteos 
de valor 
agregado 

1,74 112 62,64 5,06 6,77 74,46 71,96 2,50 

Armazenamento 
de ovos de aves  
Unidade de 
processamento e 

2,78 112 100,08 5,05 10,51 115,64 113,14 2,50 

2. Infra-estrutura especializada 
CPC - polpagem, 
embalagem 
asséptica, 
engarrafamento, 
enlatamento, 
embalagem 
comum e 

1,77 71 63,72 3,21 6,69 73,63 72,04 1,59 



 

187 

In
fr

a-
es

tr
u

tu
ra

 e
 in

st
al

aç
õe

s 
d

en
tr

o 
d

e 
A

P
H

 e
 A

T
C

 
 

10 
Teste padrão da 

utilização da 
terra 

Área Total 
(Tem) 

P
op

u
la

çã
o 

A procura de água 

Águas de 
processo 

Água para 
uso 

doméstico 

@ Percentual 
10 Total Água 

potável 
Não 

potável 

Em cum/dia 

processamento 
de mel 
IQF fábrica 1,75 47 322,80 2,12 32,49 357,41 356,36 1,05 
Armazenamento 
em câmaras 
frigoríficas 

3,77 81 695,40 3,65 69,91 768,96 767,15 1,81 

Caldeira, 
refrigerador e 
compressor 

1,77 57 326,49 2,57 32,91 361,97 360,69 1,27 

Câmaras de pré-
resfriamento 

2,13 46 392,89 2,06 39,50 434,45 433,43 1,02 

Área de 
preparação de 
vegetais 

1,80 73 64,80 3,27 6,81 74,88 73,26 1,62 

3. Amenidades 
QA e QC lab 1,89 50 

 
2,25 0,23 2,48 1,36 1,11 

Laboratório de 
certificação 

1,80 50 
 

2,25 0,23 2,48 1,36 1,11 

Veículo de 
reserva no posto 
de combustível e 
báscula de 
pesagem 

2,81 40 
 

1,80 0,18 1,98 1,09 0,89 

Escritório de 
Administração e 
centro de 
pesquisa 

1,85 100 
 

4,50 0,45 4,95 2,72 2,23 

Quiosque de 
informações e 
célula de 
inteligência de 
mercados  

1,62 75 
 

3,38 0,34 3,71 2,04 1,67 

Centro de 
Formação 

0,86 100 
 

4,50 0,45 4,95 2,72 2,23 

Centro de 
Extensão Rural 

1,51 40 
 

1,80 0,18 1,98 1,09 0,89 

4. Zona de utilidade 
UGS e OHT, ETA 2,52 20 

 
0,90 0,09 0,99 0,54 0,45 

Subestação 3,34 10 
 

0,45 0,05 0,50 0,27 0,22 
Planta SWM 2,71 20 

 
0,90 0,09 0,99 0,54 0,45 

Utilitários 
específicos de 
zona 

2,51 30 
 

1,35 0,14 1,49 0,82 0,67 

ETEC e ETE 2,71 30 
 

1,35 0,14 1,49 0,82 0,67 
Tanque de 
armazenamento 
de verão 

4,71 
       

5. Espaço Verde 
Espaço Verde 26,56 

  
47,81 4,78 52,59 

 
52,59 

6. Estradas 
30 m de largura 
road 

8,53 
  

15,35 1,54 16,89 
 

16,89 

24 m de largura 
road 

8,28 
  

14,90 1,49 16,39 
 

16,39 
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10
Teste padrão da 

utilização da 
terra 

Área Total 
(Tem) 

P
op

u
la

çã
o 

A procura de água 

Águas de 
processo 

Água para 
uso 

doméstico 

@ Percentual 
10 Total Água 

potável 
Não 

potável 

Em cum/dia 

18 m de largura 
road 

6,29 
  

11,32 1,13 12,45 
 

12,45 

Área de 
processamento 
total 

237,62 5023 6075.73 3145.42 647,76 7125.41 6915.20 210,21 

Zona sem processamento 
1. Residencial 

3 BHK 
apartamento 
edifício - 10 
quarteirões 

1,12 800 
 

108,00 10,80 118,80 65,34 53,46 

2 BHK 
apartamento 
edifício - 10 
quarteirões 

0,96 600 
 

81,00 8,10 89,10 49,01 40,10 

Moradia 
Individual - 48 
quarteirões 

1,16 240 
 

32,40 3,24 35,64 19,60 16,04 

2. Amenidades 
Escola 1,80 500,00 

 
22,50 2,25 24,75 13,61 11,14 

Creche 1,80 30,00 
 

0,45 0,05 0,50 0,27 0,22 
Policlínica 1,62 50,00 

 
0,75 0,08 0,83 0,45 0,37 

Local de culto 1,44 50,00 
 

0,75 0,08 0,83 0,45 0,37 
Espaço de varejo 1,85 100,00 

 
4,50 0,45 4,95 2,72 2,23 

Amenidades  1,59 50,00 
 

17,00 1,70 18,70 10,29 8,42 
3. Estradas 

Estradas 30 m de 
largura  

0,53 
  

0,95 0,10 1,05 
 

1,05 

Estradas 24 m de 
largura  

2,50 
  

4,50 0,45 4,95 
 

4,95 

Estradas 18 m de 
largura  

0,80 
  

1,44 0,14 1,58 
 

1,58 

Estradas 10 m de 
largura  

2,72 
  

4,90 0,49 5,39 
 

5,39 

4. Espaço verde 
Espaços verdes, 
parque infantis e 
parques  de lazer 
e desporto 

5,50 
  

9,90 0,99 10,89 
 

10,89 

Total de área de 
processamento 

25,39 2420 
 

289,04 28,90 317,94 161,75 156,20 

Total 263,01 7443 6075.73 604,46 676,67 7443.36 7076.95 366,41 
Fonte: Análise de MACE  

 
F. Armazenamento de água 
o A proposta inclui as seguintes infra-estruturas para a APH  
o  Tanque de armazenamento subterrâneo 

  A Tabela 10.11 mostra a capacidade total de armazenamento do tanque de 
armazenamento subterrâneo com base na necessidade de armazenamento em 24 
horas.  
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10 Tabela 10.11: Capacidade de armazenamento do reservatório subterrâneo 
 

S. N# Descrição 
Zona de 

Processamento de 
Zona de transformação 

não Unidade 

1 Água potável  6915 162 Cum 
2 As condutas de água não 

potável, incluindo procura 
de incêndio 

283 164 Cum 

  Total 7198 326 Cum 
Fonte: Análise de MACE 

 Haverá quatro tanques de armazenamento subterrâneo para armazenar água potável 
e não potável, incluindo a procura de água para processamento e de água não potável, 
respectivamente.  

 
o ELSR 

 Tabela 10.12 mostra a capacidade de armazenamento total do tanque de 
armazenamento aéreo baseado na necessidade de 2 horas de armazenamento. 

 
Tabela 10.12: Capacidade de armazenamento do tanque superior 

 

S. N# Descrição Zona de 
Processamento de 

Zona de 
transformação não Unidade 

1 Água potável  1153 27 Cum 
2 Água não potável 35 26 Cum 
  Total 1188 53 Cum 

Fonte: Análise de MACE 
 Haverá quatro tanques de armazenamento subterrâneo para armazenamento de água 

potável e não potável, incluindo água para extinguir em caso de incêndio.  
 De acordo com as normas padrão, a extremidade traseira deve ter uma pressão 

residual mínima de 7 m. A altura de preparação do ELSR deve ser fixada em 
conformidade pela empresa executora do projeto.  

 
Tabela 10.13: Dimensionamento do tubo para a zona de processamento 

 

Tamanho do tubo em mm 
Comprimento em m 

Água potável Água não potável 
110 5723 - 
140 1635 - 
160 1635 - 
200 1635 - 
250 1635 - 
300 1635 - 
350 818 16351 
400 818 - 
450 818 - 

Total 16352 16351 
Fonte: Análise de MACE 
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10 Tabela 10.14: Dimensionamento do tubo para a zona de processamento de 
 

Tamanho do tubo 
em mm 

Comprimento em m 
Água potável Água não potável 

40 8222 8222 
50 5755 5755 
63 1644 1644 
90 822 822 

Total 16443 16443 
Fonte: Análise de MACE  
 

Tabela 10.15: Capacidade da Bomba 
 

Descrição 
Zona de 

Processamento 
de 

Zona de 
transformação 

não 
Unidade 

Água 
potável 

Capacidade 0,15 0,004122 Cum/seg. 
O número de bombas 2 W+1S 2 W+1S 

 

O requisito de energia de cada bomba 37 1 KW 
Água 
potável 
não- 

Capacidade 0,0048 0,0039 Cum/seg. 
O número de bombas 2 W+1S 2 W+1S 

 

O requisito de energia de cada bomba 1 1 KW 
Fonte: Análise de MACE 
 
o Tabela 10.16 apresenta a quantidade de águas residuais geradas em locais domésticos 

baseados no padrão de geração de efluentes em geral 
o A água de esgoto tratada disponível @ 90% = 5875.22 cum/dia 
o A procura de água não potável = 366 cum/dia 
o O esgoto tratado equilíbrio de água a serem descarregadas como não-potável = 6238 

cum/dia  
 

Tabela 10.16: Estimativa de geração de esgoto e sulfato 
 

Teste padrão da utilização da terra 
Área 
Total 

Ha 

G
er

aç
ão

 d
e 

es
go

to
s 

G
er

aç
ão

 d
e 

S
u

ll
ag

e 

T
ot

al
 d

e 
es

go
to

 e
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o 

d
e 
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e 

@
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o 
10

%
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u
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e 
d

e 
es
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to

 T
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Em cum/dia 
Zona de Processamento de       
1. Área Funcional       
Armazenagem de matérias-primas 
vegetais 

1,69 0,73 1,06 1,79 0,23 2,01 

Legumes - classificação, embalagem e 
rotulagem 

1,80 0,93 1,35 2,29 0,29 2,58 
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10 

Teste padrão da utilização da terra 
Área 
Total 

Ha 

G
er

aç
ão

 d
e 

es
go

to
s 

G
er

aç
ão

 d
e 

S
u

ll
ag

e 

T
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%
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d
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d

e 
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go
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Em cum/dia 
Armazenagem de produtos acabados de 
vegetais 

1,80 0,62 0,90 1,53 0,19 1,72 

Vegetais unidades âncora 12,53 6,49 44,96 406,77 51,62 458,39 
Unidades de processamento de vegetais 36,15 15,62 125,18 1,165,91 147,97 1,313,88 
Vegetais unidades auxiliares 17,78 6,14 59,34 569,67 72,30 641,98 
Cereais - armazenagem de matérias-
primas 

2,15 0,93 76,30 77,23 9,80 87,03 

Cereais - classificação, embalagem e 
rotulagem 

2,15 1,11 1,62 2,73 0,34 3,08 

Cereais - armazenagem de produtos 
acabados 

2,03 0,70 1,02 1,72 0,22 1,94 

Cereais - unidades de Âncora 3,46 1,79 9,42 79,35 10,07 89,41 
Unidades de processamento de cereais  39,39 17,01 102,27 894,97 113,57 1,008,54 
Cereais - unidades auxiliares 4,51 1,56 11,14 101,52 12,88 114,40 
Fábrica de cerveja de malte/ 
intermediatory   

2,35 1,52 8,87 77,04 9,78 86,81 

As unidades de ancoragem de gado 3,70 1,92 13,28 120,12 15,24 135,36 
Processamento de gado& unidades 
auxiliares 

3,07 1,59 11,02 99,66 12,65 112,31 

Unidade de processamento de mel 2,21 1,43 5,21 37,98 4,82 42,80 
Fábrica de leite e produtos lácteos 2,84 1,84 10,72 93,10 11,81 104,91 
Produtos lácteos de valor agregado 1,74 1,80 7,55 58,70 7,45 66,14 
Armazenamento de ovos de aves  
Unidade de processamento e  

2,78 1,80 10,50 91,13 11,56 102,70 

2. Infra-estrutura especializada       
CPC - fabricação de celulose, 
embalagens assépticas, engarrafamento, 
conserva, embalagem e transformação 
de mel comum 

1,77 1,15 6,68 58,02 7,36 65,39 

IQF fábrica 1,75 0,76 26,52 281,55 35,74 317,29 
Câmara Multi armazenamento frio 3,77 1,30 604,44 605,74 76,90 682,64 
Caldeira, chiller e compressor 1,77 0,92 27,05 285,14 36,20 321,34 
Pré-câmaras de refrigeração 2,13 0,74 32,02 342,24 43,45 385,68 
Área de preparação de vegetais 1,80 1,17 6,80 59,01 7,49 66,49 
3. Amenidades       
QA e QC lab 1,89 0,80 1,17 1,97 0,25 2,22 
Laboratório de certificação 1,80 0,80 1,17 1,97 0,25 2,22 
Posto de combustível e ponte de 
pesagem  

2,81 0,64 0,93 1,57 0,20 1,77 

Escritório de Administração e P&D 
center 

1,85 1,61 2,33 3,94 0,50 4,43 
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10

Teste padrão da utilização da terra 
Área 
Total 

Ha 

G
er
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ão

 d
e 
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Em cum/dia 
Quiosque de informações e inteligência 
de mercado cell 

1,62 1,20 1,75 2,95 0,37 3,32 

Centro de Formação  0,86 1,61 2,33 3,94 0,50 4,43 
Centro de Extensão 1,51 0,64 0,93 1,57 0,20 1,77 
4. Zona de utilidade       
UGS e OHT, ETA 2,52 0,32 0,55 0,87 0,10 0,97 
Subestação 3,34 0,16 0,28 0,44 0,05 0,49 
Planta SWM  2,71 0,32 0,55 0,87 0,10 0,97 
Utilitários específicos de zona 2,51 0,48 0,83 1,31 0,15 1,46 
ETEC e ETE 2,71 0,48 0,83     
Tanque de armazenamento de verão 4,71     -   - 
5. Espaço verde       
Espaço verde 26,56         
6. Estradas       
Estradas 30 m de largura  8,53         
Estradas 24 m de largura  8,28         
Estradas 18 m de largura  6,29         
Zona de processamento total 237,62 79,92 639,09 5536.30 702,56 6238.86 
Zonas não industriais       
1. Residencial       
3 BHK apartamento edifício - 10 
quarteirões  

1,12 16,97 87,96 104,93 11,88 116,81 

2 BHK apartamento edifício - 10 
quarteirões  

0,96 12,73 65,97 78,70 8,91 87,61 

Moradia Individual - 48 quarteirões  1,16 5,09 26,39 31,48 3,56 35,04 
2. Amenidades       
Escola  1,80      

 
 

Creche  1,80 0,16 0,28 0,44 0,05 0,49 
Policlínica 1,62 0,27 0,46 0,73 0,08 0,81 
Local de culto 1,44 0,27 0,46 0,73 0,08 0,81 
Espaço de varejo 1,85 1,61 2,77 4,37 0,50 4,87 
Amenidades públicas 1,59 6,07 10,45 16,52 1,87 18,39 
3. Estradas       
Estradas 30 m de largura  0,53           
Estradas 24 m de largura  2,50           
Estradas 18 m de largura  0,80           
Estradas 10 m de largura  2,72           
4. Utilitários       
Subestação             
O ETE e o Swm planta        

   

5. Espaço verde       
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10 

Teste padrão da utilização da terra 
Área 
Total 

Ha 
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Em cum/dia 
Espaço verde, parque infantil e parque 
infantil 

5,50     
   

Total de área da zona de processamento 
de 

25,39 47,39 216,72 237,89 26,93 264,82 

Total 263,01 127,32 855,81 5774.19 729,49 6503.68 
Fonte: Análise de MACE 

 
Tabela 10.17: Tamanho de tubo - rede de esgotos 

 
Tamanho do tubo 

em mm 
Zona de Processamento de 

comprimento em m 
Zona de transformação não-

comprimento em m 
150 5430 7065 
200 3879 1766 
300 3103 - 
400 1551 - 
500 776 - 
600 465 - 
700 310  

Total 15514 8831 
Fonte: Análise de MACE 

 
G. Estação de tratamento de esgoto 
o São propostos dois (2) números de estações de tratamento de águas residuais com uma 

capacidade de 6,23 MLD e 0,3 MLD para zona de processamento e zona de não 
processamento, respectivamente.  

H. A geração de resíduos sólidos 
o A geração total de resíduos sólidos, como mostra a Tabela 10.18 para a APH proposta, é 

de 5,06 toneladas por dia (TPD). 
 

Tabela 10.18: Estimativa de geração de resíduos sólidos 
 

Padrão Landuse Ha População Geração 
RSU 

Unidade Kg / dia 

Zona de Processamento de 
1. Área Funcional 

     

Armazenagem de matérias-primas 
vegetais 

1,69 45 200 Gm/habitante/
dia. 

9,09 
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10 Padrão Landuse Ha População 
Geração 

RSU Unidade Kg / dia 

Legumes - classificação, 
embalagem e rotulagem 

1,80 58 200 Gm/habitante/
dia. 

11,62 

Armazenagem de produtos 
acabados de vegetais 

1,80 39 200 Gm/habitante/
dia. 

7,75 

Vegetais unidades âncora 12,53 404 200 Gm/habitante/
dia. 

80,89 

Unidades de processamento de 
vegetais 

36,15 972 200 Gm/habitante/
dia. 

194,49 

Vegetais unidades auxiliares 17,78 383 200 Gm/habitante/
dia. 

76,53 

Cereais - armazenagem de 
matérias-primas 

2,15 58 200 Gm/habitante/
dia. 

11,57 

Cereais - classificação, embalagem 
e rotulagem 

2,15 69 200 Gm/habitante/
dia. 

13,88 

Cereais - armazenagem de 
produtos acabados 

2,03 44 200 Gm/habitante/
dia. 

8,74 

Cereais - unidades de Âncora 3,46 112 200 Gm/habitante/
dia. 

22,34 

Unidades de processamento de 
cereais - 

39,39 1060 200 Gm/habitante/
dia. 

211,92 

Cereais - unidades auxiliares 4,51 97 200 Gm/habitante/
dia. 

19,41 

Fábrica de cerveja de malte/ 
intermediatory  

2,35 95 200 Gm/habitante/
dia. 

18,96 

As unidades de ancoragem de 
gado 

3,70 119 200 Gm/habitante/
dia. 

23,89 

Processamento de gado e unidades 
auxiliares 

3,07 99 200 Gm/habitante/
dia. 

19,82 

Unidade de processamento de mel 2,21 89 200 Gm/habitante/
dia. 

17,83 

Fábrica de leite e produtos lácteos 2,84 115 200 Gm/habitante/
dia. 

22,92 

Produtos lácteos de valor 
agregado 

1,74 112 200 Gm/habitante/
dia. 

22,47 

Ovos de aves de unidade de 
processamento e armazenamento 
  

2,78 112 200 Gm/habitante/
dia. 

22,43 

2. Infra-estrutura especializada  
     

CPC - fabricação de celulose, 
embalagens assépticas, 
engarrafamento, conserva, 
embalagem e transformação de 
mel comum 

1,77 71 200 Gm/habitante/
dia. 

14,28 

IQF fábrica 1,75 47 200 Gm/habitante/
dia. 

9,42 

Câmara Multi armazenamento frio 3,77 81 200 Gm/habitante/
dia. 

16,23 

Caldeira,refrigerador e compressor 1,77 57 200 Gm/habitante/
dia. 

11,43 
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10 Padrão Landuse Ha População 
Geração 

RSU Unidade Kg / dia 

Câmaras de pré-resfriamento 2,13 46 200 Gm/habitante/
dia. 

9,17 

Área de preparação de vegetais 1,80 73 200 Gm/habitante/
dia. 

14,53 

3. Amenidades 
     

QA e QC lab 1,89 50 100 Kg/ha/dia 189,00 
Laboratório de certificação 1,80 50 100 Kg/ha/dia 180,00 
Veículo, posto de combustível e 
pesar bridge 

2,81 40 100 Kg/ha/dia 281,00 

Escritório de Administração e 
centro P&D  

1,85 100 100 Kg/ha/dia 185,00 

Quiosque de informações e 
inteligência de mercado  

1,62 75 100 Kg/ha/dia 162,00 

Centro de Formação  0,86 100 100 Kg/ha/dia 86,00 
Centro de Extensão 1,51 40 100 Kg/ha/dia 151,00 
4. Zona de utilidade 

     

UGS e OHT, ETA  2,52 20 100 Gm/habitante/
dia. 

2,00 

Subestação 3,34 10 100 Gm/habitante/
dia. 

1,00 

Planta SWM  2,71 20 100 Gm/habitante/
dia. 

2,00 

Utilitários específicos de zona 2,51 30 100 Gm/habitante/
dia. 

3,00 

ETEC e ETE  2,71 30 100 Gm/habitante/
dia. 

3,00 

Tanque de armazenamento de 
verão  

4,71  100 Gm/habitante/
dia.  

 

5. Espaço verde 
 

 
   

Espaço verde 26,56  30 Kg/ha/dia 796,80 
6. Estradas 

 
 

   

30 m de largura  8,53  10,12 Kg/ha/dia 86,32 
24 m de largura  8,28  10,12 Kg/ha/dia 83,79 
18 m de largura  6,29  10,12 Kg/ha/dia 63,65 
Zona de processamento total 
  

237,62 5023 
  

3167.16 

Zona sem processamento 
1. Residencial 

     

3 BHK apartamento edifício - 10 
quarteirões  

1,12 800 400 Gm/habitante/
dia. 

320,00 

2 BHK apartamento edifício - 10 
quarteirões 

0,96 600 400 Gm/habitante/
dia. 

240,00 

Moradia Individual - 48 
quarteirões  

1,16 240 400 Gm/habitante/
dia. 

96,00 

2. Amenidades 
     

Escola  1,80 500 100 Kg/ha/dia 180,00 
Creche  1,80 30 100 Kg/ha/dia 180,00 
Policlínica 1,62 50 100 Kg/ha/dia 162,00 
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10 Padrão Landuse Ha População 
Geração 

RSU Unidade Kg / dia 

Local de culto 1,44 50 100 Kg/ha/dia 144,00 
Espaço de varejo 1,85 100 100 Kg/ha/dia 185,00 
Amenidades públicas 
  

1,59 50 100 Kg/ha/dia 159,00 

3. Estradas 
     

Estradas 30 m de largura  0,53  10,12 Kg/ha/dia 5,36 
Estradas 24 m de largura  2,50  10,12 Kg/ha/dia 25,30 
Estradas 18 m de largura  0,80  10,12 Kg/ha/dia 8,10 
Estradas 10 m de largura  2,72  10,12 Kg/ha/dia 27,53 
4. Utilitários 

 
 

   

Subestação   100 Gm/habitante/
dia. 

 

O ETE e o Swm planta   100 Gm/habitante/
dia. 

 

5. Espaços verdes 
 

 
   

Espaço verde, parque infantil e 
parque infantil 

5,50  30 Kg/ha/dia 165,00 

Total de área da zona de 
processamento de 

25,39 2420 
  

1897 

Total 263,01 7443 
  

5064.45 
Geração de resíduos sólidos totais 5,06 TPD 

   

Fonte: Análise de MACE 

 
I. A procura de energia 
 Fase de construção 
 

o O fornecimento de dois números de instalações de dosagem, poços de furos de quatro 
números e requisitos de energia para soldagem e outras ferramentas elétricas durante a 
fase de construção do projeto, leva à necessidade de energia de cerca de 660 KW. A 
procura de energia necessária é de cerca de 500 Kilo Volts Amperes (KVA), incluindo 
iluminação, considerando a diversidade. Contratos temporários com a fonte de energia 
disponível mais próxima devem ser suficientes durante a fase de construção. 
Alternativamente, com a implantação de um número adequado de conjuntos de 
geradores a diesel (DG) de 160 kVA portáteis/montados em caminhões/reboques ou 
montados em reboques de 415 volts, os requisitos de energia de construção são 
gerenciáveis. 

 
 Fase operacional e funcional 
 

o O total estimado de procura para APH proposto é de 35,76 MVA. Tabela 10.19 fornece 
as necessidades da procura de energia. 
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10 Tabela 10.19: Estimativa de procura de energia 
 

Teste padrão da 
utilização da terra 

Área 
Total 

(Em ha). 

Área Máxima 
(BUA) 

(@ XX % da  área 
parcelada 
conforme 

mostrado abaixo) 

Carga em 
KA/ha, 

KA/m2 de 
BUA, & 

KVA por 
domicílio 

Fa
to

r 
si

m
u

lt
ân

ea
 

Fa
to

r 
d

e 
p

er
d

a 

C
ar

ga
 e

m
 K

V
A

 

C
ar

ga
 e

m
 M

V
A

 

Zona de Processamento 
de  

       

1. Área Funcional 
       

Armazenagem de 
matérias-primas 
vegetais 

1,69 0,76 300 50% 1,10 126 0,13 

Legumes - classificação, 
embalagem e 
rotulagem 

1,80 0,81 300 50% 1,10 134 0,13 

Armazenagem de 
produtos acabados de 
vegetais 

1,80 0,81 300 50% 1,10 134 0,13 

Vegetais unidades 
primárias 

12,53 5,64 300 70% 2,10 2487 2,49 

Unidades de 
processamento de 
vegetais 

36,15 16,27 300 70% 3,10 10591 10,59 

Vegetais unidades 
auxiliares 

17,78 8,00 300 70% 4,10 6889 6,89 

Cereais - armazenagem 
de matérias-primas 

2,15 0,97 300 50% 5,10 741 0,74 

Cereais - classificação, 
embalagem e 
rotulagem 

2,15 0,97 300 50% 6,10 886 0,89 

Cereais - armazenagem 
de produtos acabados 

2,03 0,91 300 50% 7,10 973 0,97 

Cereais - unidades 
primárias 

3,46 1,56 300 70% 1,10 360 0,36 

Unidades de 
processamento de 
cereais - 

39,39 17,73 300 70% 1,10 4095 4,10 

Cereais - unidades 
auxiliares 

4,51 2,03 250 70% 1,10 391 0,39 

Fábrica de cerveja de 
malte/ intermediário  

2,35 1,06 300 70% 1,10 245 0,25 

Unidades primárias  de 
gado 

3,70 1,67 300 70% 1,10 385 0,39 

Processamento de gado 
e unidades auxiliares 

3,07 1,38 250 80% 1,10 304 0,30 

Unidade de 
processamento de mel 

2,21 0,99 300 70% 1,10 230 0,23 

Fábrica de leite e 
produtos lácteos 

2,84 1,28 300 80% 1,10 338 0,34 
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10
Teste padrão da 

utilização da terra 

Área 
Total 

(Em ha). 

Área Máxima 
(BUA) 

(@ XX % da  área 
parcelada 
conforme 

mostrado abaixo) 

Carga em 
KA/ha, 

KA/m2 de 
BUA, & 

KVA por 
domicílio 

Fa
to

r 
si

m
u

lt
ân

ea
 

Fa
to

r 
d

e 
p

er
d

a 

C
ar

ga
 e

m
 K

V
A

 

C
ar

ga
 e

m
 M

V
A

 

Produtos lácteos de 
valor agregado 

1,74 0,78 300 70% 1,10 181 0,18 

Armazenamento de 
ovos de aves  
Unidade de 
processamento e 

2,78 1,25 300 80% 1,10 331 0,33 

2. Infra-estrutura 
especializada  

       

CPC - fabricação de 
celulose, embalagens 
assépticas, 
engarrafamento, 
conserva, embalagem e 
transformação de mel 
comum 

1,77 0,80 300,00 70% 1,10 184 0,18 

IQF fábrica 1,75 0,79 300,00 70% 1,10 182 0,18 
Câmara Multi 
armazenamento frio 

3,77 1,70 300,00 70% 1,10 392 0,39 

Caldeira, refrigerador e 
compressor 

1,77 0,80 300,00 70% 1,10 184 0,18 

Pré-câmaras de 
refrigeração 

2,13 0,96 300,00 70% 1,10 222 0,22 

Área de preparação de 
vegetais 

1,80 0,81 300,00 70% 1,10 188 0,19 

3. Amenidades 
       

QA e QC Laboratório 1,89 0,85 300,00 60% 1,10 169 0,17 
Laboratório de 
certificação 

1,80 0,81 300,00 60% 1,10 161 0,16 

posto de combustível e 
ponte de pesagem  

2,81 1,26 250,00 50% 1,10 174 0,17 

Escritório de 
Administração e P&D 
center 

1,85 0,83 300,00 60% 1,10 165 0,17 

Quiosque de 
informações e 
inteligência de mercado  

1,62 0,73 300,00 60% 1,10 145 0,15 

Centro de Formação   0,86 0,39 300,00 40% 1,10 52 0,05 
Centro de Extensão 1,51 0,68 300,00 10% 1,10 23 0,02 
4. Zona de utilidade 

       

UGS e OHT, ETA  2,52 1,13 250,00 70% 1,10 219 0,22 
Subestação 3,34 1,50 120,00 40% 1,10 80 0,08 
Planta SWM  2,71 1,22 250,00 70% 1,10 235 0,24 
Utilitários específicos 
de zona 

2,51 1,13 250,00 70% 1,10 218 0,22 

ETEC e ETE  2,71 1,22 250,00 70% 1,10 235 0,24 
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10 
Teste padrão da 

utilização da terra 

Área 
Total 

(Em ha). 

Área Máxima 
(BUA) 

(@ XX % da  área 
parcelada 
conforme 

mostrado abaixo) 

Carga em 
KA/ha, 

KA/m2 de 
BUA, & 

KVA por 
domicílio 

Fa
to

r 
si

m
u

lt
ân

ea
 

Fa
to

r 
d

e 
p

er
d

a 

C
ar

ga
 e

m
 K

V
A

 

C
ar

ga
 e

m
 M

V
A

 

Tanque de 
armazenamento de 
verão  

4,71 2,12 250,00 70% 1,10 409 0,41 

5. Espaços verdes 
       

Espaços verdes 26,56 11,95 4,00 40% 1,10 22 0,02 
6. Estradas 

       

30 m de largura  8,53 3,84 35,00 10% 1,10 15 0,02 
24 m de largura  8,28 3,73 35,00 10% 1,10 15 0,02 
18 m de largura  6,29 2,83 35,00 10% 1,10 11 0,01 
Zona de processamento 
total 

237,62 106,93 
   

33.521 33,52 

Zona de transformação 
não  

       

1. Residencial 
       

3 BHK apartamento 
edifício - 10 quarteirões  

1,12 
 

0,04 40% 1,10 325 0,33 

2 BHK apartamento 
edifício - 10 quarteirões  

0,96 
 

0,08 40% 1,10 255 0,255 

Moradia Individual - 48 
quarteirões  

1,16 
 

0,10 40% 1,10 330 0,33 

2. Amenidades 
       

Escola  1,80 0,81 300,00 70% 1,10 188 0,19 
Creche  1,80 0,81 250,00 40% 1,10 90 0,09 
Policlínica 1,62 0,73 300,00 70% 1,10 169 0,17 
Local de culto 1,44 0,65 250,00 20% 1,10 36 0,04 
Espaço de varejo 1,85 

 
0,14 70% 1,10 599 0,599 

Amenidades públicas  1,59 0,72 300,00 70% 1,10 166 0,166 
3. Estradas 

       

30 m de largura road 0,53 
 

35,00 10% 1,10 3 0,003 
24 m de largura road 2,50 

 
35,00 10% 2,10 19 0,019 

18 m de largura road 0,80 
 

35,00 10% 3,10 9 0,009 
10 m de largura road  2,72 

 
35,00 10% 4,10 40 0,040 

4. Utilities 
       

Subestação 
  

120,00 40% 3,10 
 

- 
O ETE e o SWM planta 

  
250,00 70% 3,10 

 
- 

5. Espaços verdes 
       

Espaço verde, parque 
infantil e parque 
infantil 

5,50 
 

4,00 40% 1,10 10 0,010 

Total de área da zona 
de processamento de 

25,39 
    

2239.00 2,24 

Total 263,01 
    

35760.00 35,76 
Fonte: Análise de MACE 
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10 J. Energias Renováveis - geração de energia solar 
 
o O total estimado de geração de energia solar usando painéis no último piso é de 0,88 

megawatts (MW). 10,20 Tabela fornece os detalhes das áreas do telhado dos vários edifícios 
previstos para a geração de energia solar. 
 

Tabela 10.20: Estimativa de geração de energia solar - APH 
Área (em m2). 

S. 
Nº Indicações 

Rés-do-
chão bua 

Primei
ro piso 

bua 

Terraço 
térreo 
bua 

BUA 
Total 

Área do 
painel 
solar 

N.º de 
edifício
s para 
50 Ha 

Total de 
área no 
último 

piso 
1 Administração, 

centro de pesquisa e 
desenvolvimento, 
centro de exibição - 
Disposição 

335,00 335,00 38,00 708,00 275,66 1 275,66 

2 Um quiosque de 
informações, start-
up office, escritório 
do governo, 
inteligência de 
mercado, centro de 
extensão e correios - 
Disposição 

939,30 0,00 22,27 961,57 814,64 1 814,64 

3 Laboratório de 
certificação, QA e 
QC lab - Disposição 

939,30 0,00 22,27 961,57 814,64 1 814,64 

4 Centro de 
Treinamento - 
Disposição   

830,04 0,00 58,86 888,90 713,39 1 713,39 

5 Creche - Disposição 452,77 0,00 39,86 492,63 364,17 1 364,17 
6 Policlínica 1591.63 0,00 61,79 1653.42 1215.87 1 1215.87 
7 Cantina - Disposição 223,19 0,00 0,00 446,38 217,16 1 217,16 
8 MSB edifícios 6600.00 0,00 462,00 7062.00 5649.60 1 5649.6 
9 Edifícios PEB 6600.00 0,00 462,00 7062.00 5649.60 1 5649.6 

10 Direitos e segurança 
- Disposição 

48,00 0,00 0,00 48,00 38,40 2 76,8 

 Total de área no 
último piso  

      15791.53 

 Deduzir 30% de 
outros 
equipamentos 

      11054.07 

 Geração de Energia 
Solar (em kW) 

      884 

 Geração de Energia 
Solar (em MW) 

      0,88 

Fonte: Análise de MACE 
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10 10.4. Estimativa e avaliação da 
infraestrutura - ATC 

 
Para as operações sustentadas e 

sustentábilidade do ATC, o fornecimento de 
uma infraestrutura apropriada é um pré-
requisito. A infraestrutura atualmente 
disponível em locais ATC identificados e a 
proposta de infraestrutura para as operações 
sustentáveis do ATV têm sido identificada 
como uma parte do exercício de identificação 

de localização do ATC e os detalhes são dados 
no planeamento mestre capítulo.   
 

A infraestrutura dentro de ATC pode 
ser categorizado como infraestrutura do 
agronegócio; infraestrutura social; e 
infraestrutura comercial. 
 

Os elementos de  infraestrutura do 
agronegócio especializados, abordando os 
requisitos específicos do agricultor são 
demonstrados no Exposição 10.6.

 
Exposição 10.6: Infra-estrutura Agronegócio 

 

 
Fonte: Análise de MACE 
  

Os elementos da infraestrutura social 
atendendo às necessidades do grupo de 
trabalho para a população, especialmente as 
mulheres e visitar a população, que incluem: 

 Centro de Saúde 
 Área de amamentação para mães 
 Creche 
 Sanitários  
 Bloqueio administrativo 
 Grupo de auto-ajuda de mulheres 

 
Os elementos de infra-estrutura 

comercial para a conveniência da população 
trabalhadora e visitante que incluem: 

 Banco & Multibanco   
 Microfinanças  
 BPO Rural  
 Zona de restauração  

 
10.5. Centro de Serviço de gado (LSC) 
 

A LSC é criada como parte do ATC, 
uma instalação de paragem única destinada a 
aumentar a produtividade dos pequenos e 
médios criadores de gado. Espera-se que essa 
infra-estrutura vital melhore o acesso a 
tecnologias melhoradas de criação de animais 
pelos agricultores com poucos recursos. O 
centro irá facilitar o envolvimento de outras 
partes interessadas, incluindo do sector 
privado, que também reforçará os serviços 
públicos. A infra-estrutura da LSC inclui 
currais para manipulação de gado e para 
facilitar actividades como a castração, 
controlos veterinários, recolha de amostras de 
sangue e vacinação, um tanque de imersão 
para controlo de carraças. Além disso, deve 

CoE Centro de teste 
Célula de 

Consultoria de 
quarentena

Mercado Rural Clínica de Agri Armazéns

Entrepostos 
frigoríficos

Célula de 
inteligência de 

mercado

Frutas e 
vegetais pré-
tratamento

Pré-
processamento 

de cereais

Pré-
processamento 

de laticínios

Inspeção de 
gado e funções 

de suporte

Processamento 
de mel e de cera

Centro de 
entrada Agri

Equipamentos 
Agri center

Laboratório de 
QA/QC

Centro de 
Formação Fazenda Demo
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10 haver um escritório e alojamento para o 
pessoal (duas casas de baixo custo) e um 
abrigo e instalações de ablução para os 
agricultores. 
 

Os agricultores irão passear com os 
seus animais até um LSC em dias pré-
estabelecidos para se encontrarem com os 
responsáveis pelos serviços veterinários 
(incluindo possivelmente também a 
inseminação artificial). Outras actividades 
importantes são o aconselhamento técnico, a 
formação e o comércio de gado. A adequação 

da localização de um centro depende da 
densidade pecuária, do acesso aos mercados, 
da presença de grupos activos de criadores de 
gado e das suas necessidades de serviços e da 
prevalência de doenças de importância 
nacional e económica. 
 
10.6. Difusão de Tecnologia, CoE o cubo e 

capacitação - como parte do ATC e 
CoE raios em zonas de compras  

 
Exposição 10.7  infra-estrutura agro 

especializada dentro do ATC.
 

Exposição 10.7: Agro especializada infra-estrutura na ATC 

 
Fonte: Análise de MACE 
 

Propõe-se a criação de um centro de 
excelência em CT A localizado nas zonas de 
aprovisionamento. Este capítulo discute o 
núcleo do CdE localizado dentro do CTA que 
se encontra na proximidade imediata da APH. 

 
Intervenção de conhecimento 

estruturado, difusão de tecnologia e 
capacitação iniciativas precisam ser tomadas 
para garantir o suprimento de matéria-prima 
para o aph além de melhores receitas para a 
comunidade agrícola. Estas atividades será 
channelised através do estabelecimento de 
CoE e demonstração de cultivo com técnicas 
modernas.   
 

Além disso, a produção agrícola 
integrada soluções para horticultura, 
produtos lácteos, pecuária, aquicultura e 
apicultura, será abordada. Estas intervenções 
são estrategicamente concebido para 
aumentar a receita para a comunidade rural, 
em particular das mulheres e dos jovens. Daí 
CoE com hub-and-spoke modelo são 
propostos e sua configuração, que é detalhado 
no Exposição 10.8. Outras capacidades e 
actividades de investigação no cubo do ATC e 
raios são esperados para fornecer a necessária 
capacitação da força de trabalho rural. Para 
um maior alcance, uma rede de fazendas de 
demonstração é proposto em locais 
estratégicos na zona de influência com CoE o 
cubo (parte da ATC) como um ponto focal. 

Tirantes de cultivo em zonas de compras dentro de clusters agro

Difusão de Tecnologia, CoE o cubo e capacitação - como parte do ATC localizados dentro de clusters agro

Célula de inteligência de mercado - como parte do ATC localizados dentro de clusters agro

A LSC - como parte do ATC localizados dentro de clusters agro

Agri educação e conhecimento - como parte do cubo do ATC localizados dentro de clusters agro
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10 Os porta-vozes do CdE e as 
explorações agrícolas de demonstração devem 
abordar questões e intervenções regionais 
específicas necessárias. As explorações do 
CdE e de demonstração devem demonstrar 
especificamente as técnicas de cultivo em 
ambiente controlado, práticas agrícolas 
modernas, agricultura de precisão, produção 
de cultivares melhoradas através da 
micropropagação, sistemas de drenagem 
rentáveis, tecnologias de transmissão como 
cultivares resistentes à seca, gestão integrada 
de bacias hidrográficas, sistemas de irrigação 
por micro / gotejamento / aspersão, sistemas 
de bombagem movidos a energia solar, 
teledetecção e aplicações informáticas, 
explorações agrícolas mecanização, etc., com o 
objectivo principal de "não utilizar e cultivar - 
mais com qualidade". Além disso, as 
actividades de reforço das capacidades 
centrar-se-ão nos seguintes aspectos 
 

• Treinamento em sombra, net, poly 
house & hi-tech ambiente estufa 
controlada  

•  Programas de treinamento 
personalizado em culturas 
hortícolas e outros setores, fazendo 
a ponte entre a teoria e a prática  

• Apresentando a melhor outras 
culturas, agricultura e técnicas de 
cultivo do setor aliado  

• Divulgação da mais recente 
tecnologia para os agricultores 
através da extensão pública/ 
educação para aumentar a 
produção por produtividade e 
também a qualidade 

• O acesso ao fornecimento de 
material de plantio de alta 
qualidade, com vista a aumentar a 
produção e produtividade  

• Apoio à I&D em alto rendimento 
de variedades adaptadas a 
diferentes condições agro-
climáticas do país  

• Familiarizar os agricultores sobre 
as & tecnologia emergente e na 
optimização dos custos em todos 
os pontos da cadeia de 
fornecimento para derivar uma 
concorrência eficaz 

• Determinação de padrões ideais de 
cultivo em relação ao solo, 
variedade, clima e estudos sobre 
gestão de pós-colheita do produto 
para reduzir as perdas e melhorar 
a disponibilidade 

• Serviços de testes de solo e água 
• A identificação e investigação das 

principais doenças e problemas de 
peste de inseto no campo e lojas e a 
um dispositivo adequado e 
econômico de medidas de 
controlo. 

 
O  cubo CoE devem ter instalações 

para formação, Biblioteca, Comodidades para 
abordar questões específicas dos agricultores, 
além de ter um verdadeiro modelo de 
ambiente controlado estufas com vários níveis 
de controles e instrumentação. Os elementos 
de hi-tech é composto de gases com efeito de 
estufa, água estrutura sistema técnico, 
incluindo tecnologias de reciclagem, teto 
sistema de sprinklers, sistema de aquecimento 
de ar,  sistema elétrico, sistema de controlo de 
temperatura, sistema de controle de 
computador, substrato e material de plantio. 
Laboratório de ensaios de solo e água, centro 
de difusão de conhecimentos, agro e serviços 
afins, sistema de informação com base em  
aplicação no sector agro e aliados, com base 
em serviços de extensão agrícola, pecuária e 
produção animal, produtos, extensão 
implementos agrícolas área de exibição, curso 
de formação, publicação, sensibilização, 
Assessoria & Consultoria projeto fazem parte 
integrante da CoE infra-estruturas, instalações 
e actividades. CoE terá também um centro de 
serviços comuns para máquinas agrícolas. 
Estas instalações devem ser feitas em uma 
base de aluguel para grupos de agricultores e 
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10 agricultores de clusters. Da mesma forma, a 
mecanização da operação de colheita do 
produto pode ser conseguido de forma eficaz 
através deste centro de serviços comuns .  
 

Assim, os programas de capacitação 
para aumentar a produtividade, as 
intervenções tecnológicas e a segurança 
alimentar serão alcançados através desta 
estratégia bem estruturad

 
Exposição 10.8: CoE spokesmodel e cubo 

 
CoE hub (as a part of the nearest ATC from APH)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Análise de MACE 
 
10.7. Célula de conhecimento e centro de 

informação do mercado - hub como 
parte do ATC mais próximo da APH e 
célula de conhecimento e centro de 
informação do mercado - como parte 
dos porta-vozes do CoE localizados 
noutros ATC 

 
A fim de facilitar a agro-indústria em 

zonas de abastecimento e para se manter a par 
das mais recentes tecnologias e informações 
para as unidades ocupantes, informações de 
produto central, célula de apoio ao 
conhecimento do cultivo noconceito de hub e 

porta-vozes modelo são propostos. Além 
disso, são contemplados acordos de rede e 
colaboração abrangentes com outras 
universidades/centros de pesquisa de renome 
nacional e internacional. São sugeridos vários 
métodos de fácil utilização e inovadores, como 
o portal agrícola, sistemas baseados na 
Internet, interacção individual, serviços na 
exploração agrícola e visitas de campo, para 
um maior alcance. 
 

A célula de apoio ao conhecimento 
cobriria as áreas mencionadas no Exposição 
10.9.

  

Creche e iniciativas para o desenvolvimento 
das mulheres

0.25 ha de rede de 
sombreamento

Foco - plantas de interior, 
plantas ornamentais

Crescente ambiente controlado

0.25 ha abrigos de 
polyethileno

Foco - variedades nativas e a 
exportação de produtos 

hortícolas

Hi-tech - ambiente de cultivo cultivo 
controlado

0.25 ha estufa de 
polietileno importado

Foco - vegetais 
exóticos

Crescente ambiente controlado

Estufa de polietileno 
0.25 ha

Foco - tomate e outros 
vegetais exóticos

A cultura moderna e agricultura de 
precisão 

0.25 Ha - campo 
aberto agricultura 
demonstração

Foco - Outros 
produtos hortícolas 

e frutí colas 

A cultura moderna e agricultura de 
precisão

0.25 Ha - campo 
aberto agricultura 

demonstração

Foco - produtos da 
região e tema principal 

do QAC/CAC

Centro de serviços comuns 
para equipamentos e implementos 

agrícolas

Laboratório de ensaios de solo e água

Centro de difusão de 
conhecimentos, agro e serviços afins do 

sistema de informações 

Com base sector agro e aplicação, com base 
serviços de extensão agrícola  

Extensão de gado e com a produção 
animal

Produtos, área de exibição de 
implementos agrícolas

Serviços de CoE - curso de formação, 
publicação, sensibilização, projeto consultoria 

& Assessoria

Técnicas de propagação de
micro

•Laboratório de cultura de
tecidos, 5 milhões de m2 de
capacidade e laboratório 1500

•0.25 Ha - estufa para proteção
primária

•0.25 Ha - sombra líquida, para
endurecimento secundário
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10 Exposição 10.9: Atividades de uma célula de conhecimento 
 
 Criação de portal de 

agricultura 
 Interação universidade-

agricultor 
 Conhecimento 

Corporativo e 
agricultor FAQ 

 Suporte a solução de 
orientação 

 Disseminação de 
Conhecimento 

 Technologies 
 Sistemas e serviços do 

governo 
 Principais eventos 
 E-extensão 
 Melhores práticas e 

inovação 
 Alterações climáticas 
 Consultoria e serviços 

de diagnóstico 
 Distribuição de 

Literatura 

 Serviços de testes de solo, folhas 
e águas 

 Treinamento estruturado em 
áreas identificadas 

 Avaliação 
 Requinte e de demonstração de 

tecnologia / produtos 
 Janela única para o sistema de 

fornecimento de produtos de 
tecnologia 

 Desenvolvimento de 
tecnologias específicas de 
gênero 

 Criar a consciência de melhores 
tecnologias agrícolas entre os 
agricultores 

 Promoção da agricultura no 
sector e aliado. 

 Orientação para o cultivo do hi-
hi-tech e agricultura de precisão 

 Compartilhar agri técnicas para 
maior produtividade 

 Escolas de campo agrícolas 
 O desenvolvimento de 

tecnologias sustentáveis de 
água doce 

 Protocolos de higiene e 
saneamento e controle de 
qualidade para a pesca 

 Bioinformática e soluções 
baseadas em TI para o sector 
das pescas 

 Desenvolvimento de 
tecnologias para controle de 
infiltração em lagoas para 
aquicultura 

 Desenvolvimento de técnicas 
para a fazenda de peixes 
construção em terra solta e 
porosa 

 Informações sobre animais e 
aves de capoeira para denotar 
aumento de produtividade 

 Reduzir o fosso entre o 
rendimento potencial e real 

 Melhoria na eficiência 
reprodutiva e doenças 

 Desenvolvimento e melhoria 
de tecnologia para acréscimo 
de valor 

 Prazo de validade e melhoria 
de qualidade de produtos de 
gado e de aves 

 Tecnologias de 
processamento de alimentos, 
etc. 

Fonte: Análise de MACE 
 

A célula de conhecimento deve 
também conter uma célula de informação 
abrangente sobre o mercado, com um banco 
de dados de informações sobre as tendências 
nacionais e mundiais nas cadeias de produtos 
e sectores. As informações fornecidas por esta 

célula são apresentadas no Exposição 10.10. A 
célula de informações de mercado pode obter 
insumos críticos e apoio de pesquisa dos 
centros de educação agrícola e do CoE do 
agronegócio.

 
Exposição 10.10: Informações fornecidas na célula de mercado 

 
 Chegadas de mercado  
 Base de dados dos principais 

comerciantes  

 Aspectos de armazenamento e 
comercialização 

 Perfis de mercadorias 
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10  Comportamentos de preços  
 Análise de tendências de mercado  
 Seguro de colheitas  
 Produtos agrícolas relacionadas com a 

área de produção doméstica e global  
 Previsão de alimentação  
 Previsão de preços  

 Orçamento de cultura  
 Benchmarking Global  
 Evolução da Marca  
 Promoção  
 A agricultura comercial  
 Retalho Organizado  
 Cadeia de prestadores de serviços, etc.  

Fonte: Análise de MACE  
 

Exposição 10.11: Detalhamento de infra-estrutura do ATC 
 

Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades 
Detalhamento de serviços públicos, da infra-estrutura na ATC 

Classificação do 
Site 

o Propõe-se a efectuar a classificação do site funciona apenas para a estrada e a 
área de infra-estrutura geral. Além, a classificação mínima é esperada para a 
área inteira, e todas as medidas devem ser tomadas para equilibrar cortar e 
encher as quantidades. 

Muro e vedações o Uma parede de compostos ao longo de toda a fronteira do ATC até uma altura 
de 2,5 m acima NGL é proposto para ser construído.  

o O comprimento total da parede composto é estimada em 1700 m.  
Estradas - 
Considerações 
gerais  

o Estradas primárias e secundárias são planeadas para dar acesso às instalações 
no ATC  

o Para maximizar os valores de chumbo e minimizar os terrenos ocupados 
pelas estradas principais e secundárias, é proposta uma hierarquia adequada 
de estradas para assegurar um movimento suave do tráfego dentro do ATC. 

 Estradas - 
categorias 

o São propostas diferentes categorias de estradas para a rede interna de 
transporte rodoviário  

o Os detalhes são apresentados na Tabela 10.21 
Estradas - pedestres  o Rotas e caminhos são fornecidos para facilitar a movimentação dos visitantes 

com cuidado suficiente para que nenhum sistema de transporte atrapalhe os 
pedestres.   

o Passeios pedestres são fornecidos para todas as estradas.  
o Todos os serviços de esgotos, esgotos, água, energia e telecomunicações são 

contido na estrada à direita do caminho. 
o A sinalização necessária, placas com os  nomes das ruas, mapas de orientação 

de zonas e mapas de orientação de visitantes, etc., devem ser posicionados de 
acordo com o necessário. 

Estradas - estrutura 
de pavimento 

o Na proposta de pavimento flexível do ATC é considerado. 

Drenagem 
superficial - 
Considerações 
gerais 

o Com base na topografia do ATC, o padrão de drenagem foi decidido. 

Drenagem 
superficial - Pico de 

o O pico de escoamento superficial e capacidades de descarga são computados.  
o O coeficiente de escoamento de drenagem adotada no cálculo é (a) 50% 

considerando-se a natureza do solo, coberta e áreas abertas, o declive e as 
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10 Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades 
Detalhamento de serviços públicos, da infra-estrutura na ATC 

escoamento 
superficial 

propostas existentes e tampa verde; (b) 70% para a estrada, utilitários e 
presentes. 

Dimensionamento 
de drenagem 
superficial - 

o O dimensionamento dos drenos foi concebido com base na capacidade de 
descarga de QC para atender adequadamente ao escoamento de pico 
estimado usando a fórmula de Manning. 

Perdas de água o Ocorrem perdas de água na rede de distribuição e transmissão. A 
percentagem de perda depende do material do tubo, sistema de junção, etc. 
Esta é uma perda total, é a tentativa de manter essas perdas abaixo de 10% do 
total da procura.  

o A água potável tem sido utilizado para processamento, tomar banho e lavar 
roupa, cozinhar, beber e lavar navios.  

o As condutas de água não potável tem sido utilizada para jardinagem, 
limpeza, refrigeração e descarga de autoclismo 

Procura média de 
água 

o Com base na computação e análise, a procura de água médio total é estimado 
em 556,63 cum/dia 

O armazenamento 
de água  

o Com base em estimativas acima, a seguinte infra-estrutura para a ATC é 
proposto. 

o UGS - haverá 2 número de ugs para armazenar e não-portáteis de água 
portátil.  

o ELSR -a capacidade total de armazenamento do tanque de armazenamento 
aéreo baseado no requisito de armazenamento 4 hrs.  

Estação de 
bombeamento de 
água 

o A estação de bombeamento de água para água potável é necessária para 
bombear do reservatório de serviço no nível do solo para o respectivo ELSR. 

o A estação de bombeamento de água para água não potável é necessária para 
bombear do reservatório subterrâneo para o respectivo ELSR. 

o O esquema de abastecimento de água, incluindo a distribuição, é planeado 
com base no pico de fluxo, na pressão residual mínima e no material da 
tubagem. 

Rede de 
distribuição de 
água 

o Propõe-se a criação de uma rede separada de distribuição de água para 
abastecimento potável e não potável. 

o Os critérios de concepção para a concepção da rede de abastecimento de água 
são apresentados a seguir.  

o Horas de trabalho por dia - 24 
Material do tubo 

 Para bombear principal - HDPE 
 Para distribuição - HDPE  
 O coeficiente de rugosidade do tubo - 150 para o HDPE 
 A fórmula usada para perda por fricção - Hazen Williams 
 A pressão residual mínima em todos os pontos de toque - 12 m 
 ELSR encenação altura - 12 m 

Estimativa de 
quantidade de 
esgoto 
 

o A rede de esgotos está planeada para ter em conta os requisitos previstos para 
os picos de descarga e para tratar os resíduos de acordo com as normas de 
descarga exigidas. 
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10 Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades 
Detalhamento de serviços públicos, da infra-estrutura na ATC 

o A estimativa das águas residuais deve variar em função da distribuição do 
uso do solo. 

o  O esgoto doméstico a ser gerado foi assumido como sendo 80% do consumo 
de água doméstica, além da infiltração de 10%. 

o Com base no padrão geral de geração de águas residuais, a quantidade de 
água residual gerada em instalações domésticas é de 257,53 cum/dia 

o  As águas residuais geradas pelos sanitários são consideradas como esgotos e 
águas residuais geradas pelo banho/duche, lavandaria, bacia de lavagem das 
mãos e cozinha são considerados como sulfato (água cinzenta). 

o  Água de esgoto tratada disponível @ 90% = 231,78 cum/dia 
o  Procura de água não potável = 76,64 cum/dia 
o Equilibrar as águas residuais tratadas a serem descarregadas como água não 

potável = 155,14 cum/dia 
o Propõe-se a recolha de efluentes, esgotos e sulfatos tratados através de um 

sistema de recolha de efluentes, esgotos e águas residuais. 
o Rede de recolha única, planeada com base nos critérios de concepção acima 

referidos. A rede de esgotos será estabelecida pela empresa responsável pela 
execução do projecto tendo em conta a topografia do local. 

o o A rede é dividida em tronco principal e sub-principais de acordo com a 
topografia natural e outras restrições do local. Para a rede de esgotos é 
considerada uma tubagem com uma dimensão mínima de 150 mm. 

Estação de 
tratamento de 
esgoto  

o 1 número de estação de tratamento de esgoto de capacidade 11 cum/hr é 
proposto. 

SWM o SWM é um dos serviços essenciais para a manutenção da qualidade de vida 
no ATC e para garantir melhores padrões de saúde e saneamento.  

o Se forem correctamente recolhidos na fonte, SWM iria reduzir o número de 
problemas relacionados a jusante para transporte e eliminação dos mesmos. 
Os resíduos sólidos gerados podem ser amplamente classificados como 
abaixo:  

o Resíduos industriais não-perigosos 
o Resíduos perigosos industriais 
o Resíduos domésticos: cozinha, resíduos de madeira, plástico, papel, etc. 
o Resíduos sanitários e varrição de estrada: dejetos humanos, etc. 
o Resíduos de jardim e agricultura: folhas, galhos, plantas, etc. 
o Construção de estradas/resíduos: terra, asfalto, betão, tijolo, gesso, madeira, 

vidro, pedras, etc. 
o E-Resíduos: sistemas de computadores, equipamentos periféricos, telefones 

móveis, televisores, áudio e também conjuntos de eletrodomésticos 
o Hospital e resíduos biomédicos 
o O papel da gestão integrada SWM é reduzir a quantidade de resíduos sólidos 

descartados para terra por recuperação de materiais e energia a partir de 
resíduos sólidos   
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10 Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades 
Detalhamento de serviços públicos, da infra-estrutura na ATC 

o As taxas de geração de indústrias, logística, áreas comerciais e residenciais 
variam de tal forma que a quantificação exata da geração de resíduos sólidos 
não é viável.  

o No entanto, foi feita uma tentativa de quantificar o RSU que podem ser 
gerados dentro do ATC:  

o Indústrias - 200 Kg / ha / dia  
o Utilidades - 100 gms /por pessoa / dia 
o Residencial - 450 gms/ pessoa/ dia foi considerado 
o Road - 10 kg/ha/dia é considerado como varrição de ruas. 
o Vegetação - 30 kg/ha/dia é considerado. 
o Comodidades - 100 gms / por pessoa / dia é considerado  
o Total estimado de 0,74 RSU quantidade - TPD 
o Do acima exposto, apenas resíduos biodegradáveis podem ser tratados na 

instalação de tratamento SW 
o A taxa de geração de RSU na fase inicial será menor que a quantidade 

estimada, e, portanto, durante a fase inicial, a taxa de geração de RSU pode 
ser considerada como 50% da quantidade estimada.  

o Todo o RSU está planeado para ser recolhido e tratado na unidade de 
compostagem no ATC, e o rejeita devem ser eliminados para um aterro 
adequado fora da ATC.  

o A área adequada para o desenvolvimento de uma unidade de compostagem 
no ATC para manipular o RSU gerado. 

Fonte de 
alimentação e 
distribuição 

o Os parâmetros do sistema são os seguintes: 
o Linha de transmissão 33 kV 
o Número de fases - 3 
o Freqüência do sistema - 50 Hz  
o Tensão de alimentação do consumidor /22 kV 11 kV/400/230 Volts        
o Como pico de procura pode variar para cada instalação em ATC, um fator de 

diversidade, que se refere à procura de pico da carga nominal procura ou 
procura calculada, é utilizado no cálculo de procura máxima. 

o Um fator de diversidade de 50 - 70% é normalmente considerado. 
o Geralmente ocorrem perdas de energia na rede de distribuição, dependendo 

do tipo de condutores e equipamentos instalados. Como esta é uma perda 
total para o sistema, geralmente é mantida abaixo de 10% da carga total. 

o A procura de potência total estimado é de 2,53 MVA. 
o Subestação de distribuição é proposto em uma localização estratégica. 

Facilitação individuais e todo o poder reticulação deverão ser efectuados em 
11 kV. 

o A vantagem com reticulação em 11 kV, que é a voltagem padrão e, por 
conseguinte, reticulação elétricos equipamentos para 11 kV seria facilmente 
disponíveis, incluindo peças de reposição.  

o A rede de distribuição é a espinha dorsal do sistema de reticulação. É mais 
essencial que a rede deve fornecer energia ininterrupta, em  quantidade e 
qualidade para instalações individuais continuamente.   
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10 Elementos de 
desenvolvimento e 

actividades 
Detalhamento de serviços públicos, da infra-estrutura na ATC 

o A energia é distribuída por uma rede de linhas aéreas, exceto para as junções 
e conexões de enredo são fornecidos com cabos subterrâneos  

o Um sistema de distribuição é adaptado para muito mais flexível para a 
extensão e para a ligação de novos consumidores e menos caro do que um 
sistema de cabos subterrâneos  

Iluminação pública o Iluminação de rua foi concebido para a rede rodoviária. 
o Todas as estradas e ruas são fornecidos com iluminação pública não só para 

ajudar os peões e tráfego, mas também para aumentar a segurança e a 
segurança na região. É recomendado que toda a iluminação deve ser feita à 
base de LED acessórios montados em postes de iluminação de rua ou em 
colunas. Para as principais estradas, a iluminação média deve ser de cerca de 
20 lux.    

Paisagismo o Isso inclui trabalhos associados com o paisagismo dentro da cobertura do 
ATC tiras de árvores ao longo do limite, estradas públicas, vegetação etc.  

Fonte: Análise de MACE 
 

Tabela 10.21: Hierarquia das estradas 
 

Categoria Largura Total (m) Carriage Way Largura (m) Comprimento total (m) 
Estrada principal 15 7,50 620 
Estrada 
secundária 

12 7,00 430 

Estrada 
secundária 

10 6,00 700 

Fonte: Análise de MACE 
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Capítulo - 11  

Conectividade off-site, tirantes e agro infra-

estrutura em ACPZ  
 
 
11.1. Abordagem 
 

Para a operação de negócio sustentado 
de aph, é pertinente que a  infra-estrutura na 
zona agro aquisição de infra-estrutura e 
conectividade de QAC/CAC e encaminhar a 

ligação para a produtos transformados são 
tratados adequadamente. Neste capítulo, o 
foco é na infra-estrutura além dos limites 
físicos da zona de compras, principalmente 
QAC/CAC. As áreas de estudo abrangidas 
são representados em Exposição 11.1.

 
Exposição 11.1: Agro especializada em infra-estrutura, infra-estrutura ACPZ fora do 

local e conectividade a QAC/CAC e forward linkages 

 

 
Fonte: Análise de MACE 
 
11.2. Difusão de tecnologia, 

conhecimento, centro de 
informações de mercado e  raios em 
ACPZ CoE 
 
A discussão sobre a difusão de 

tecnologia, conhecimento, centro de 

informações de mercado e CoE raios no ATC 
localizados dentro de aph e ATC são 
abordadas em capítulos anteriores.  
 

A título indicativo, a localização de 
QAC no ATC e CAC são fornecidos na 
Tabela 11.1 e 11.2.

CoE raios localizado no ATC em zonas de compras QAC/CAC

Célula de conhecimento e informação de mercado center - como parte do CoE raios localizado no
ATC dentro de QAC/CAC

Rede de centros de agregação na aquisição QAC/CAC zona

Sistemas de transporte especializado e Reefer

Acesso a QAC/CAC

Alimentação QAC/CAC

O complexo de carga aérea perecíveis

Infra-estruturas de mercado
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11 Tabela 11.1: LOCAIS DE INDICATIVOS DE ATC - QUIBALA 
 

ATC Localização Município Province 
1 Cubal Cubal Benguela 
2 Alto Hama Londuimbale Huambo 
3 Andulo Andulo Bié 
4 Cuemba Cuemba Bié 

Fonte: Análise de MACE 
 

Tabela 11.2: Locais de indicativos de ATC - cacuzo 
 

ATC Localização Município Province 
Eu Nzango Ambete Cambundi - Catembo Malanje 
II Quilalo Ambaca Kwanza Norte 
III Damba Damba Uige 
IV Camelembo Dande Bengo 
Fonte: Análise de MACE 

 
11.3. Uma rede de coleta / centros de agregação ACPZ 
 

Para garantir o fornecimento adequado de matéria-prima à APH proposta, é necessário 
criar a rede de centros de recolha/agregação do ATC na zona de produção, tal como descrito no 
Exposição 11.2. 

 
Exposição 11.2: Rede de colecção / centros de agregação e de ATCs 

 

 
Fonte: Análise de MACE  
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11 A título indicativo, os locais de recolha / centro de agregação para quibala APH são 
fornecidos na tabela 11.3 e Exposição 11.3. 

 
Tabela 11.3: Locais de indicativos de coleta / centro de agregação -  APH Quibala 

 
S. 

No. Indicações 
Local mais próximo 

/ Cidade / Vila Município Province Distância 

1 CC - 1 Colango Lobito Benguela 226km do ATC - 1 
2 CC - 2 Balombo Balomba Benguela 244km do ATC - 1 
3 CC - 3 Chicuma Ganda Benguela 125km do ATC - 1 
4 CC - 4 Chongoroi Chongoroi Benguela 141km do ATC - 1 
5 CC - 5 Cangoma Londuimbale Huambo 55km do ATC - 2 
6 CC - 6 Pinheiro Huambo Huambo 86km do ATC - 2 
7 CC - 7 Cauende Chitembo Bié 222km do ATC - 2 
8 CC - 8 Calombo Caala Huambo 173km do ATC - 2 
9 CC - 9 Chiengue Andulo Bié 89km do ATC - 3 

10 CC - 10 Cateie Nharea Bié 105km do ATC - 3 
11 CC - 11 Panda Cunhinga Bié 91km do ATC - 3 
12 CC - 12 Chiuca Cuemba Bié 111km do ATC - 4 
13 CC - 13 Munhango Cuemba Bié 76km do ATC - 4 
14 CC - 14 Anduri Icolo e Bengo Bengo 415km de APH 
15 CC - 15 Chio Muxima Bengo 401km de APH 
16 CC - 16 Carinde Waku Kungo Kwanza Sul 139km de APH 
17 CC - 17 Canguiuve Cassongue Kwanza Sul 152km de APH 
18 CC - 18 Uku Seles Kwanza Sul 195km de APH 

Fonte: Análise de MACE 
 

Exposição 11.3: Locais de indicativos de coleta / centros de agregação - Quibala 
 

 
Fonte: MACE 
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11 As localizações indicativas dos centros de recolha / agregação para a APH de Quibala são 
apresentadas na Tabela 11.4 e Exposição 11.4.  

 
 Tabela 11.4: Locais de indicativos de coleta / centro de agregação - CACUZO APH 

 
S. 

No. Indicações 
Local mais próximo 

/ Cidade / Vila Município Province Distância 

1 CC - 1 Catabo Mucari Malanje 98km do ATC - I 
2 CC - 2 Pundi Cambundi - 

Catembo 
Malanje 40km do ATC - I 

3 CC - 3 Luquembo Luquembo Malanje 70km do ATC - I 
4 CC - 4 Quinda Negage Uige 101km do ATC - II 
5 CC - 5 Bata Alto Cauale Uige 119km do ATC - II 
6 CC - 6 Quissala Quitexe Uige 231km do ATC - II 
7 CC - 7 Banza Gombe Maquela do 

Zombo 
Uige 98km do ATC - III 

8 CC - 8 Cuilo Futa Buengas Uige 151km do ATC - 
III 

9 CC - 9 Tessangui Damba Uige 84km do ATC - III 
10 CC - 10 Bumbo Bembe Uige 100km de ATC - III 
11 CC - 11 Quizenguela Nambuangongo Bengo 323km do ATC - 

IV 
12 CC - 12 Quinga Icolo e Bengo Bengo 114km do ATC - 

IV 
13 CC - 13 Yembe Ambriz Bengo 120km do ATC - 

IV 
14 CC - 14 Mufuma Cuaba Nzogo Malanje 127km de aph 
15 CC - 15 Mussende Mussende Kwanza 

Sul 
202km de aph 

16 CC - 16 Lucala Lucala Kwanza 
Norte 

68km de aph 

Fonte: Análise de MACE 
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11 Exposição 11.4: Locais de indicativos de ATCs e centros de recolha - cacuzo 
 

 
Fonte: MACE  
 

11.4. Soluções de Logística Integrada de 
agri 

 
 Unidades de transporte 

especializado para horticultura, cereais, leite, 
pescas e produtos de origem animal, 
também são necessários. Ocupante de 
unidades de aph deve possuir e operar estas  
unidades de transporte especializado e 
furgões frigoríficos considerando o volume 
da operação de negócios.   
 
11.5. Em uma infra-estrutura comum para 

ACPZ QAC/CAC 
 

Para criar um ambiente ideal e 
melhor ambiente dentro de QAC/CAC, 
fornecimento de infra-estruturas comuns 
adequadas para o desenvolvimento 

proposto dentro da ACPZ identificados de 
QAC/CAC são como segue: 

 
 A distribuição de electricidade no 

âmbito do agro-clusters 
 Das telecomunicações 
 Estradas principais, estradas 

secundárias, pontes, reforço e 
drenagem 

 Escolas primárias, incluindo a 
residência para o pessoal 

  Centro de saúde primário, 
incluindo residência do pessoal 

 Hospitais, incluindo residência 
para o pessoal 

 Barragem e irrigação (fornecido 
por energia solar) 

Outras infra-estruturas diversas 
incluem centros de recolha 
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11 /agregaçãosanitários públicos e 
comunitários com fossas sépticas, para além 
dos sanitários a construir pelas unidades 
ocupantes, mecanismo de eliminação de 
resíduos sólidos, fonte pública de água, lojas 
e equipamentos públicos, centro comercial 
rural, cantina, restaurantes, hotéis 
económicos, estruturas religiosas, centro 
comunitário, pontos de paragem de 
autocarro, estacionamento de camiões, posto 
avançado da polícia, instalações de 
segurança e protecção, estação de serviço, 
centro de reparação de veículos, centro de 
exposição de produtos rurais, salas de 
exposições e seminários, internet e centro de 
comunicação, alojamento residencial, casa 
de hóspedes, dormitório de trabalhadores, 
etc. 

11.6. As articulações para a conectividade 
para ACPZ QAC/CAC 

 
Para além da infra-estrutura comum 

fornecida pelo QAC/CAC, existem certas 
ligações de conectividade externa que 
devem ser tomadas em consideração para 
uma ligação efectiva da ACPZ à APH/ATC 
e a outros importantes nós de 
desenvolvimento fora dos agro-agregados. 
Isto incluiria a criação das seguintes ligações 
e o mesmo foi incluído na estimativa dos 
investimentos para QAC e CAC. 

 
 Abastecimento de electricidade 

às principais subestações dentro 
da ACPZ 

 Redes de Telecomunicações 
  Ligações arteriais rodoviárias às 

principais estradas secundárias 
dentro da ACPZ.
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Capítulo 12 

Estratégia de desenvolvimento e a 

participação do setor privado  
 

12.1. A abordagem de desenvolvimento   
 

 Este projecto é o primeiro do género 
em Angola conceptualizado para o 
desenvolvimento sustentável e holístico do 
polo do agronegócio, da infraestrutura 
agrícola e da industrialização agrícola 
sustentável em Angola, pelo que é necessário 
desenvolver um modelo adequado. 
 

A implementação de zonas de 
desenvolvimento e elementos de 
desenvolvimento do QAC/CAC abrange 
opções como intervenções governamentais ou 
modo PPP ou inteiramente pelo sector 
privado. O modelo PPP de desenvolvimento 
de projectos de infra-estruturas envolvendo 
diferentes actores utiliza o conceito de SPV. As 
SPV são formadas especificamente para os 
projectos identificados e são as entidades 
legais que implementam e operam o projecto. 
 

O desenvolvimento da infra-estrutura 
comum do QAC/CAC deve estar sob o 
controlo do QAC/CAC -PIU criado na 
MINAGRIF para gerir a implementação do 
QAC/CAC. 
 

A PIU que está sendo formada sob A 
MINAGRIF deve ter representantes da RoA e 
do governo local. 

 
O O&M da infra-estrutura comum 

QAC/CAC deve estar sob o controlo do 
QAC/CAC-SPV. O QAC/CAC-SPV será 
inteiramente uma entidade do sector privado. 

 
A execução da conectividade e da 

infraestrutura externa do QAC/CAC será 
assegurada por intermédio do terceiro e o 
QAC/CAC-PIU participará ativamente no 
acompanhamento do progresso destas 
atividades e assegurará uma coordenação 
eficaz para a conclusão atempada das 
mesmas. 

 
Além disso, o desenvolvimento e a 

gestão de APH e ATC devem estar sob o 
controlo da SPV separado (APH e ATC SPV) e 
devem ser monitorados por agências de 
governo nomeado pelo MINAGRIF.  

 
Tabela 12.1 a 12.4  explica a 

abordagem de desenvolvimento adotada para 
cada elemento de desenvolvimento do 
QAC/CAC. 

 
Tabela 12.1: Resumo de execução, análise de viabilidade de investimento e de 

abordagem adotada para cada zona de desenvolvimento QAC/CAC - agro commodities 
dentro de produção  QAC/CAC 

 
O modo de desenvolvimento, incluindo o âmbito de actividades de QAC/CAC-PIU, 

QAC/CAC-SPV, investimento e viabilidade  
Cabeça grande  A produção de commodities Agro. 
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12 O modo de desenvolvimento, incluindo o âmbito de actividades de QAC/CAC-PIU, 
QAC/CAC-SPV, investimento e viabilidade  

Zona de 
Desenvolvimento 

 A agricultura comercial, agricultura familiar, outros métodos 
agrícolas, a produção agrícola para alimentar requisitos específicos 
do ocupante, unidade de ATC, a produção agrícola para alimentar 
requisitos específicos da unidade ocupante de QAC/CAC no APH, 
coletivamente denominadas  zona de produção de commodity 
agro (ACPZ) dentro QAC /CAC. 

QAC/CAC-PIU - 
Âmbito de aplicação e 
modo de execução  

 

 Fornecer financiamento e desenvolvimento ACPZ necessária uma 
infra-estrutura comum que inclui conectividade externa para 
ACPZ dentro de QAC/CAC e selecione Infra-estrutura vertical nas 
áreas comuns de ACPZ; 

 Atividade Principal: ACPZ infra-estrutura comum (ver nota *); 
 Estas obras são executadas através de EPC e O&M contrato 

convencional ou modo de percurso; e 
 O controlo do cumprimento do desenvolvimento da ACPZ dentro 

de QAC/CAC. 
Fonte de 
investimento para 
QAC/CAC-PIU 

 As despesas de capital são financiados através de uma contribuição 
de MINAGRIF sem juros sobre uma base não reembolsada. 

QAC/CAC-SPV - 
Âmbito de aplicação e 
o modo de O&M. 

 

 Prestação de financiamento necessários e de O&M estabelecido 
ACPZ infra-estrutura comum que inclui conectividade externa 
para as zonas de desenvolvimento identificados e selecione Infra-
estrutura vertical nas áreas comuns de ACPZ; 

 Uma atividade importante para O&M: ACPZ infra-estrutura 
comum (ver nota *); 

 Atividades de O&M são realizadas através de uma equipe interna 
de QAC/CAC-SPV ou através de terceirização; e 

 O controlo do cumprimento da operação de ACPZ. 
O fluxo de receitas 
para o SPV 
QAC/CAC e análise 
de viabilidade 

 O sustento do QAC/CAC-SPV é alcançado através da manutenção 
financeira a cobrar os usuários em ACPZ seletivo. 

O âmbito de outras 
agências 
 

 O desenvolvimento interno e O&M, incluindo as actividades de 
financiamento do ACPZ devem ser realizadas pelas respectivas 
empresas privadas / Desenvolvedores / partes conformes ao 
desenvolvimento regulamentos de controlo QAC /CAC;  

 A agricultura e outras atividades operacionais dentro de áreas de 
ACPZ respectivamente atribuídos serão da responsabilidade do 
agricultor em causa/Parte. 

Exclusão do âmbito 
específico de 
QAC/CAC-PIU, 
QAC/CAC-SPV 

 O investimento, de gestão e de desempenho dos ocupantes ACPZ 
estão fora da alçada do QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-SPV. 

Fonte: Análise de MACE 
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12 * Estradas de alimentação e obras associadas; estradas de alimentação primária; estradas de alimentação secundária; 
drenagem; passagens fluviais; distribuição de eletricidade; infraestrutura de abastecimento de água; infraestrutura de 
irrigação; bombas manuais; outras infraestruturas diversas nas áreas comuns, como escolas; banheiros públicos e 
comunitários com fossas sépticas além dos banheiros a serem construídos pelas unidades de ocupação; mecanismo de 
disposição de resíduos sólidos; fonte pública de água; shopping e equipamentos públicos; shopping center rural; 
cantina; restaurantes; hotéis econômicos; estruturas religiosas; centro comunitário; paragens de autocarros; 
estacionamento de camiões; posto avançado da polícia; instalações de segurança e protecção; posto de combustível; 
centro de reparação de veículos; centro de exposição de produtos rurais; salas de exposições e seminários; internet e 
centro de comunicação; alojamento residencial; casa de hóspedes; dormitório de trabalhadores; centros de saúde, etc. 
 

Tabela 12.2: Resumo de execução, análise de viabilidade de investimento e de abordagem 
adotada para cada zona de desenvolvimento QAC/CAC - agro commodities produção fora 

ACPZ 
 

O modo de desenvolvimento, incluindo o âmbito de actividades de QAC/CAC-PIU, 
QAC/CAC-SPV, investimento e viabilidade  

Cabeça grande  A produção de commodities Agro. 
Zona de 
Desenvolvimento 

  ACPZ Agro explorações situadas fora. 

QAC/CAC-PIU - 
Âmbito de aplicação e 
modo de execução 

 Nil 

QAC/CAC-SPV - 
Âmbito de aplicação e o 
modo de O&M. 

 Nil 

O âmbito de outras 
agências 
 

 As atividades de desenvolvimento interno de  explorações agro 
fora ACPZ devem ser realizadas pelas respectivas partes em 
conformidade com as regulamentações de controle de 
desenvolvimento estipulado pelo governo local/nacional; e 

 A agricultura e outras atividades operacionais dentro 
respectivamente atribuídas áreas de  explorações agro ACPZ fora. 

Exclusão do âmbito 
específico de 
QAC/CAC-PIU, 
QAC/CAC-SPV 

 Fornecer a conectividade necessária infraestrutura externa, e 
selecionar a infra-estrutura vertical se inserem no âmbito de 
aplicação do governo local/nacional; 

 O controlo do cumprimento do desenvolvimento e operação de  
explorações agro fora ACPZ estão fora da alçada do QAC/CAC -
PIU, QAC/CAC-SPV; e 

 Assim, toda a atividade de  explorações agro ACPZ fora, em geral, 
está fora da alçada de QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-SPV. 

Fonte: Análise de MACE 
 

Tabela 12.3: Resumo de execução, análise de viabilidade de investimento e de abordagem 
adotada para ACPZ conectividade e infraestrutura externa  

 
O modo de desenvolvimento, incluindo o âmbito de actividades de QAC/CAC-PIU, 

QAC/CAC-SPV, investimento e viabilidade  
Cabeça grande  ACPZ conectividade e infra-estrutura externa. 
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12 O modo de desenvolvimento, incluindo o âmbito de actividades de QAC/CAC-PIU, 
QAC/CAC-SPV, investimento e viabilidade  

Zona de 
Desenvolvimento 

 ACPZ vínculos para fora do local. 

Fonte de 
investimento 

 As despesas de capital são financiadas através de uma contribuição do 
RoA, sem juros e sem reembolso. 

QAC/CAC-PIU - 
Âmbito de 
aplicação e modo 
de execução 

 

 A execução de terceiros através de agências governamentais;  
 Atividades Principais: Acesso a ACPZ: fonte de alimentação para 

telecomunicações ACPZ; conectividade;  
 Além disso, os geradores QAC/CAC-PIU deve envolver activamente 

no acompanhamento do progresso das actividades e realizar uma 
coordenação eficaz para conclusão dessas atividades. 

QAC/CAC-SPV - 
Âmbito de 
aplicação e o 
modo de O&M. 

 A O&M e financiamento de terceiros através de conectividade e infra-
estrutura fora do local de trabalho; e 

 No entanto, os geradores QAC/CAC-SPV deve envolver activamente 
no acompanhamento do progresso das atividades de O&M e execute 
uma coordenação eficaz para prestação de serviços de qualidade. 

Análise de 
viabilidade 
QAC/CAC -SPV 

 Não aplicável desde O&M desta infra-estrutura é excluído. 

O âmbito de 
outras agências 
 

 O desenvolvimento e O&M das principais estradas e alimentador road, 
fornecimento de electricidade e telecomunicações por agências 
governamentais interessadas; 

Exclusão do 
âmbito específico 
de QAC/CAC-
PIU, QAC/CAC-
SPV 

 A execução real e O&M serão feitas pelas respectivas agências 
governamentais (organização de terceiros). 

Fonte: Análise de MACE 
 

Tabela 12.4: Resumo de execução, análise de viabilidade de investimento e de abordagem 
adotada para cada zona de desenvolvimento QAC/CAC - zona de processamento de  

 
O modo de desenvolvimento, incluindo o âmbito de actividades de QAC/CAC-PIU, 

QAC/CAC-SPV, investimento e viabilidade  
Cabeça grande  Zona de transformação. 
Zona de 
Desenvolvimento 

 APH e ATC desenvolvimento e infra-estruturas comuns, especializada  
em infra-estrutura agro ACPZ, incluindo centros de agregação. 

QAC/CAC-PIU - 
Âmbito de 
aplicação e modo 
de execução 

 

 Fornecer financiamento e desenvolvimento ACPZ necessária uma 
infra-estrutura comum que inclui conectividade externa para a zona de 
desenvolvimento APH e ATC e selecione Infra-estrutura vertical nas 
áreas comuns de ACPZ;  

 Atividade Principal: ACPZ infra-estrutura comum; 
 Estas obras são executadas através de EPC e O&M contrato 

convencional ou modo de rota;  
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12 O modo de desenvolvimento, incluindo o âmbito de actividades de QAC/CAC-PIU, 
QAC/CAC-SPV, investimento e viabilidade  

 Selecção de APH e ATC-SPV através do processo de compra 
transparente e entrar em acordo, que previa a concessão de condições 
de desenvolvimento e operação de APH e ATC em modo PPP; e 

 O controlo do cumprimento do desenvolvimento da APH e ATC SPV. 
Fonte de 
investimento 
para QAC/ CAC-
PIU 

 As despesas de capital são financiados através de uma contribuição de 
MINAGRIF, sem juros e sem reembolso. 

QAC/CAC-SPV - 
Âmbito de 
aplicação e modo 
de execução 

 

 Prestação de financiamento necessários e de O&M estabelecido ACPZ 
infra-estrutura comum de QAC/CAC que inclui conectividade externa 
para as zonas de desenvolvimento identificados e selecione Infra-
estrutura vertical nas áreas comuns de ACPZ; 

 Uma atividade importante para O&M: ACPZ infra-estrutura comum; 
 Atividades de O&M são realizadas através de uma equipe interna de 

QAC/CAC-SPV ou através de terceirização; e 
 O controlo do cumprimento da operação de APH e ATC-SPV além de 

monitorar por agências de governo. 
O fluxo de 
receitas para 
QAC/CAC-SPV 
e análise de 
viabilidade  

 O sustento do QAC/CAC-SPV é conseguido através de facility 
management a cobrar no APH e ATC SPV. 

 
 
 

Fonte de 
investimento 
para APH e ATC 
SPV 

 A Fase I, as despesas de capital são financiados através de uma 
contribuição de QAC/CAC-PIU, equidade e prazo empréstimo a ser 
organizado pela concessionária do PPP. Além contabilidade interna 
das operações de APH e ATC serão utilizados para o financiamento do 
desenvolvimento posterior de fases.   

O âmbito de 
aplicação da 
APH e ATC SPV 
e o modo de 
execução e O&M. 

 O desenvolvimento e atividades de O&M relativos a APH e ATC 
devem ser efectuadas por APH e ATC - SPV sob o PPP modo 
seleccionado através de um processo transparente;  

 APH e ATC SPV será responsável por todo o desenvolvimento da infra-
estrutura interna e funcionamento e deve cumprir com os termos do 
acordo de concessão entre QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-SPV e APH e 
SPV ATC; e 

 Atividade Principal: APH e ATC desenvolvimento e infra-estruturas 
comuns, especializada  em infra-estrutura agro ACPZ centros de 
agregação e incluindo o financiamento e atividades de O&M (consulte 
nota**). 

O fluxo de 
receitas para 
APH e ATC SPV 
e análise de 
viabilidade 
 

 Receitas provenientes de lotes urbanizados de APH e ATC - industrial, 
residencial, comercial e social zonas; 

 Receitas do espaço construído - industrial, residencial, comercial e 
social zonas; 

 Receitas de facility management; 
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12 O modo de desenvolvimento, incluindo o âmbito de actividades de QAC/CAC-PIU, 
QAC/CAC-SPV, investimento e viabilidade  

 A geração de renda de operações de  infra-estruturas agro 
especializados; e 

 A geração de renda de juros sobre depósitos. 
O âmbito de 
outras agências 
 

 As respectivas unidades de ocupação industrial no APH e ATC deve 
estabelecer e operar as instalações de transformação. O 
desenvolvimento interno, financiamento e atividades de O&M na área 
de APH e ATC atribuídas devem ser realizadas pelas respectivas 
empresas privadas/unidades ocupante conformes com os 
regulamentos de controlo de desenvolvimento QAC/CAC e APH e 
ATC. 

Exclusão do 
âmbito específico 
de QAC/CAC-
PIU, QAC/ CAC-
SPV 

 O investimento, de gestão e de desempenho de APH e ATC ocupante 
SPV e unidades de APH e ATC estão fora da alçada do QAC/CAC-
PIU, QAC/CAC-SPV. 

 
 

Exclusão do 
âmbito específico 
de APH e ATC 
SPV 

 O investimento, de gestão e de desempenho do ocupante, unidades de 
APH e ATC estão fora da alçada do APH e ATC SPV. 

 

Fonte: Análise de MACE 
 
Nota: 
 
** O conjunto de infraestrutura física inclui muro de contorno e cercas; estradas; transporte não motorizado; 
movimentação de bicicletas; calçadas para pedestres; ruas sem veículos; estacionamento inteligente; tratamento de 
água; abastecimento adequado de água, incluindo reciclagem de águas residuais e reutilização de águas pluviais; 
drenagem; coleta de água da chuva; rede de esgoto; tratamento de esgoto e infraestrutura de reciclagem de águas 
residuais; saneamento, incluindo SWM; compostagem e estruturas de redução da poluição/ambiente; fornecimento 
garantido de eletricidade; energia renovável; desperdício de energia; utilização de energia no local; iluminação pública 
energeticamente eficiente; segurança e vigilância; uso inovador de espaço aberto e melhoria visível; conectividade e 
digitalização robustas de TI; recursos específicos para deficientes; infraestrutura agrícola especializada; instalação de 
leilão eletrônico; packinghouse; instalação de testes de qualidade; paletização; equipamento de manuseio de materiais; 
armazenamento a frio, armazém com temperatura controlada, câmara de amadurecimento, etc.Comércio eletrônico, 
infraestrutura comum para zona de processamento e zona de negócios; zona de infraestrutura social; zona residencial; 
zona de infraestrutura comercial e zona de infraestrutura de utilidade e suporte. 
 

A RoA e o governo local devem 
fornecer, independentemente da abordagem 
de desenvolvimento, a terra para várias zonas 
de desenvolvimento do QAC/CAC e a 
consideração para o mesmo pode variar de 
abordagem para abordagem. Controles e 
balanços adequados garantem o uso final 
previsto e a criação de valor no setor do 
agronegócio. 
 

Os parceiros estratégicos devem 
subscrever a participação de capital no SPV da 
APH e ATC, e o concessionário deve executar 
o acordo de accionistas - desenvolvimento - 
marketing - operação com a agência nodal, 
nomeadamente QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-
SPV. 
 

A RoA e o governo local também 
podem considerar a participação no capital 
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12 social do SPV da APH e do ATC, mas essa 
participação não precisa ser uma condição ou 
requisito necessário. As verificações, balanços 
e instrumentos necessários incorporados no 
contrato de concessão asseguram o 
desempenho do concessionário. 
  

PPP no contexto do desenvolvimento 
da APH e da CT significa um acordo 
contratual entre a RoA e o governo 
local/entidade estatal de um lado 
(QAC/CAC-PIU) e uma entidade do sector 
privado do outro, para o fornecimento de 
parcelas industriais desenvolvidas, 
instalações prontas a construir. Para além das 
infra-estruturas, a intervenção inclui infra-
estruturas gerais e infra-estruturas industriais 
especializadas. A entidade do sector privado 
realiza os investimentos e a gestão durante um 
período específico. O acordo especifica a clara 
alocação de risco entre o sector privado e a 
RoA & governo local. A entidade privada 
recebe pagamentos ligados ao desempenho 
que estão em conformidade (ou comparados) 
com padrões de desempenho especificados e 
predeterminados, mensuráveis pelas 
unidades ocupantes da APH e ATC e pelos 
representantes da RoA e do governo local. Na 
concessão da APH e ATC, uma forma de PPP, 
a RoA e o governo local definem e concedem 
direitos específicos ao setor privado para 
construir e operar a APH e a ATC por um 
período fixo. 

 
 O acordo de consórcio deve 

definir as funções e responsabilidades de cada 
membro do consórcio, incluindo o 
compromisso financeiro para com a APH e o 
SPV ATC. 

 
 
 

12.2. Parceiros estratégicos / 
desenvolvedores 
 
O QAC/CAC-PIU deverá integrar 

parceiros estratégicos compostos por um 
consórcio de promotores com excelente 
exposição e um elevado historial de realização 
no desenvolvimento e gestão de agro-
conglomerados/zonas agro-processadoras/ 
parques industriais e gestão de zonas de 
negócio. O perfil dos parceiros estratégicos 
estaria em sinergia com os requisitos de 
desenvolvimento e operação de um hub 
industrial de classe padrão. Também é 
preferível selecionar um consórcio com um 
locatário âncora para assegurar a rápida 
implementação da primeira fase e amortizar o 
custo inicial da infraestrutura comum. Em 
alternativa, o modelo de desenvolvimento do 
projecto poderia também considerar a 
abordagem EPC e O&M. 
 
12.2.1. APH e opção de desenvolvimento e 

estratégia do ATC  
  
As várias opções de cenários para o 

desenvolvimento da APH e da ATC foram 
estudadas e recomendadas após revisão 
crítica e avaliação comparativa de modelos 
bem sucedidos de participação significativa 
do sector privado. 
 
 Exposição  12.1 retrata várias opções 
de desenvolvimento para o desenvolvimento 
da APH e ATC. 

 
 O estudo inclui a análise dos cenários 
sobre a extensão da participação da RoA, do 
governo provincial através da QAC/CAC-
PIU e do envolvimento do sector privado, 
incluindo papéis e responsabilidades no 
desenvolvimento e operações da APH e ATC 
propostas.
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12 Exposição 12.1: APH e opções de desenvolvimento do ATC 
 

 
 

 
Fonte: Análise de MACE 
 

O processo de selecção de parceiros 
estratégicos/programadores, estruturação do 
projecto e SPV - APH e ATC, estrutura de 
governação e gestão, arranjos institucionais, 
papéis e responsabilidades das várias 
agências envolvidas no QAC/CAC e APH e 
ATC, actividades do QAC/CAC-PIU, 
QAC/CAC- SPV, APH e ATC SPV, formação 
de vários SPV são amplamente discutidos no 
anexo - 3. 
 
12.3. Contratos públicos, documento de 

licitação e procedimentos de 
negociação  

 
A contratação, os documentos de 

licitação e os procedimentos de negociação 
devem ser feitos de acordo com os 
regulamentos estabelecidos pela CR e a 
transparência e responsabilidade devem ser 
asseguradas nesse processo. 

12.4.  As articulações estratégicas  
 

O QAC/CAC deve centrar-se nas 
ligações estratégicas com os agricultores, 
indústrias e outros institutos/organizações de 
renome em Angola e no estrangeiro. O QAC / 
CAC-PIU, QAC / CAC-SPV deve explorar e 
entrar em alianças estratégicas com as 
principais instituições / organizações 
internacionais para aproveitar as 
oportunidades globais. 

 
QAC/CAC iria ser essencialmente 

uma confluência de nódulos, permitindo o 
desenvolvimento de que iria completar e 
complementar os objectivos fundamentais de 
desenvolvimento do agronegócio sustentável. 
A ativação de nós iria abranger um horizonte 
de atividades fundamentalmente de 
importância concebida para impulsionar o 
desenvolvimento do  sector agro e aliados no 

APH e opções de 
desenvolvimento 

do ATC

Opção 1 - 100% detida 
e gerida 

por RoA/Governo 
Local através de 

agência nodal, PIU, 
QAC/CAC-VPS

Opção 2 - PPP com 
estrutura QAC/CAC 
PIU, QAC/CAC-VPS 

tendo 26% participação 
no capital

Opção 3 - Envolvimento de PIU, 
QAC/CAC-VPS, instituições 

financeiras e bancos, consórcio 
de investidores privados - EPC 

e O&M através de agências 
profissionais

Opção 4 - 100% no 
sector privado

RoA e o apoio do governo local para o APH e ATC - terra em arrendamento a longo prazo, 
e outros suporte oferecido através de facilitação QAC/CAC PIU, QAC/CAC-VPS 
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12 país. O Exposição 12.2 explica o facto de a  
QAC/CAC -PIU, QAC/CAC-SPV deve 
desempenhar o papel de promotor do projeto 
fornecedor da infra-estrutura para além do 

seu papel significativo de facilitador do 
negócio, fornecendo eficientemente a ligação 
entre produção, processamento, agregação de 
valor e distribuição e marketing.

 
Exposição 12.2: Articulações estratégicas e inclusão social 

 

 
Fonte: Análise de MACE 
 
12.5. Necessidade de parceria com outros 

países  
  

Para melhorar o rendimento / 
produtividade da agricultura e setores afins 
em Angola, é necessário adotar tecnologias de 
ponta, investimentos e práticas modernas de 
gestão, tanto nas unidades do agronegócio 
como nos setores de agro infraestrutura, com 
a devida consideração para proteger os 
interesses dos agricultores e comunidades 
rurais. 

O sucesso dos projectos de agro e 
processamento de alimentos exige uma forte 
presença doméstica, disponibilidade de 
qualidade e quantidade suficiente de 
matérias-primas, tecnologia e inovação e 
branding de produtos. O uso judicioso da 
tecnologia, adaptada de forma adequada a um 
local específico e 

intervenções específicas por produto, 
melhorará o rendimento dos agricultores e 
impulsionará o desenvolvimento económico 
nas zonas rurais. 

Ao contrário de outros sectores 
industriais, para captar o mercado mundial de 
topo de gama, a cooperação triangular é 
considerada fundamental para projectos agro-
alimentares. Uma combinação ideal, portanto, 
poderia incluir jogadores angolanos 
interessados + tecnologia / equipamento de 
ponta / prestador de serviços que poderia ser 
um parceiro internacional estratégico + 
organização líder de marketing e marca, 
conforme ilustrado na Exposição 12.3. 

 
Assim, a parceria com outros países é 

vista como um elemento importante para 
fornecer as ligações em falta. 

 
 

Produção

•Apoiar actividades
agrícolas abertas através
de formatos ACPZ

•Desenvolver a produção
em pequena escala e o
empreendedorismo

•Atrair a agricultura de
precisão em grande
escala

•Maximizar os benefícios
das iniciativas agrícolas
rurais e urbanas

Processo

•Fornecer uma estrutura
de habilitação para o
processamento através de
APH e ATC

•Economia de escala de
preservação através do
ATC

•Processamento de baixa
a alta qualidade através
de APH

Distribuição e marketing

•Criação de infraestrutura
de marketing através de
APH e ATC

•Desenvolvimento de
canais alternativos de
comercialização

•Alavancar os contratos
públicos e institucionais
de referência

•Marca do produto
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12 Exposição 12.3: Estratégias de Cooperação aproveitando a sinergia 
 

 
Fonte: Análise de MACE 

 
12.6. Necessidade de uma série de países 

de parceria  
  

Tendo percebido a necessidade de 
parceria com outros países, sugere-se que haja 
uma série de países parceiros para levar 
adiante esta iniciativa. As razões para o 
envolvimento de um grande número de países 
parceiros são enumeradas a seguir: 

 
Angola, devido às suas condições agro 

climáticas únicas, oferece oportunidades 
distintas de processamento de agro e 
alimentos em todos os sectores, como o agro / 
horticultura / pecuária / pecuária / pescas / 
processamento de alimentos e sector aliado e 
a QAC/CAC precisa de acomodar empresas 
de todos os sub-sectores para aproveitar todo 
o seu potencial. 

 

Pode não ser apropriado desenvolver 
estratégias de negócios com tecnologias e 
dependência do mercado de um determinado 
país. Como estratégia prudente, é imperativo 
para o desenvolvedor de QAC/CAC-PIU, 
QAC/CAC-SPV/APH e ATC trazer o melhor 
do know-how e tecnologia em todo o mundo 
para o desenvolvimento sustentável e também 
como uma medida de mitigação de risco. 

 
Também, como estratégia de 

marketing bem concebida e para atrair as 
unidades ocupantes, justifica-se ter um cabaz 
de tecnologias de aplicações variadas e foco de 
mercado diversificado. 

 
Um enorme investimento está s 

contemplado para o setor do agro e 
processamento de alimentos e este apela à  à 
participação de muitos atores em todo o 
mundo. A fim de melhorar a realização do 

Levando 
marketing / 
organização 

"marca"

Parceiro Internacional -
estado da arte 

equipamentos / provedor 
parceiro estratégico 

internacional

Interessado leitor 
interno
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12 valor unitário do produto, novas estratégias / 
inexploradas de entrada nos mercados 
alternativos precisam ser concebidas, além de 
abordar enormes mercados de exportação. 
 

Ao fornecer um vasto leque de 
tecnologias e canais de marketing globalmente 
competitivos para um determinado projecto, o 
actor angolano (unidades de ocupação) pode 
seleccionar uma tecnologia da sua escolha e 
seleccionar o mercado alvo, e conceber 
estratégias para uma parceria de sucesso. 

 
 As parcerias com determinados países 
são consideradas importantes do ponto de 
vista das tecnologias de ponta e das 
actividades de investigação de ponta em 
alguns dos domínios promissores. Certos 
países possuem tecnologia para equipamentos 
e máquinas de ponta. Por outro lado, há países 
que são considerados importantes do ponto de 
vista dos mercados de exportação para 
produtos de unidades ocupantes de 
QAC/CAC. Além disso, há poucos países 
onde as condições regionais não são 
favoráveis para a agricultura e produção dos 
sectores conexos. Assim, podem ser 
identificadas zonas exclusivas para estes 
países para facilitar o investimento e a 
comercialização dos produtos.  
 
12.7. Prováveis países parceria  

 
 Considerando os problemas multi-
dimensionais, é sugerido que a proposta  
QAC/CAC têm a vantagem de parcerias com 
muitos países.  
 
 A selecção de países é baseada em 
critérios tais como a grande presença em agri 
/ horticultura / animais / pesca / 
processamento alimentar e sectores conexos, a 
dominância do sector em termos de 
tecnologia, equipamentos, desenvolvimento 
de cluster, mercados, tecnologia para 
processamento de alimentos, a localização 
como um mercado-hub, presença de grande 

mercado consumidor relevante, presença de 
alimentos cluster, possibilidade de criar zonas 
de interesse dedicado, passado no mercado 
Angolano e desenvolvimentos recentes.  
 
12.8. MoUs com potenciais parceiros e 

países 
  

 Sendo a agência nodal, QAC/CAC-
PIU, QAC/CAC-SPV actividades devem 
abranger os seguintes além de outras 
actividades nas áreas descritas: 
 

o Identificação de oportunidades de 
projeto e facilitar o investimento em 
QAC/CAC  

o Realização investidores atende 
roadshows, etc. 

o Nomeação de agências e especialistas 
para facilitar a promoção de 
investimentos 

o Seguimento periódico de consultas ao 
investimento, a celebração de 
memorandos de entendimento, 
acordos definitivos, etc. 

o Seleção de desenvolvedores para a 
criação de APH e ATC 

o Funciona como uma janela para todas 
as folgas 

o Registrar a evolução dos 
investimentos e geração de relatórios 

o Realizar outras atividades para 
concretizar a visão da política. 
 

 QAC/CAC-PIU, QAC/CAC -SPV 
deve explorar e entrar em alianças estratégicas 
com as principais instituições / organizações 
internacionais para alavancar oportunidades 
globais. 

 
 QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-SPV 
envidará esforços para trazer o estado da arte 
de tecnologias e equipamentos, promover a 
investigação de ponta e a educação e iniciar 
colaborações tie-break com canais de 
marketing global, além de trazer 
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12 investimentos para a proposta  QAC/CAC em 
Angola.  

 
 Neste sentido, QAC/CAC-PIU, 
QAC/CAC-SPV deve promover colaborações 

entrando em acordos de facilitação de vistos 
com vários jogadores através da assinatura de 
memorandos de entendimento. 
 

 
Tabela 12.5: Modelo MoU 

 
Memorando 

nº. As partes Finalidade 

MoU - I QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-SPV e 
provedores de recursos  

Para facilitar colaborações 
internacionais 

MoU - II QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-SPV e 
investidores internacionais  

Para facilitar investimentos 
internacionais 

MoU - III QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-SPV e 
parceiros de investigação e inovação  

Para facilitar colaborações 
internacionais 

MoU - IV QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-SPV e 
provedores de suporte de marketing de 
produto  

Para facilitar colaborações 
internacionais 

MoU - V QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-SPV e 
investidores nacionais 

Para facilitar investimentos 
domésticos 

MoU - VI QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-SPV e 
bancos e instituições financeiras 

Para facilitar o financiamento para 
as unidades de processamento de 
alimentos e agronegócio 

Fonte: Análise de MACE 
 
12.8.1. Oportunidades para participação do 

setor privado nos países em 
desenvolvimento  QAC/CAC e para o 
usuário / unidades ocupante 

 
As áreas de envolvimento do sector 

privado poderiam ser categorizadas em 3 
grandes segmentos, nomeadamente a 
produção sustentável no sector agro-
alimentar, as infra-estruturas agrícolas e o 
processamento agro-alimentar. As empresas 
envolvidas no agronegócio em termos de 
agricultura aberta, agricultura de precisão, 
cultivo de alta tecnologia em ambiente 

controlado, agro-processamento, 
processamento de alimentos, tecnologias 
inovadoras, sustentáveis e limpas no 
processamento de agro e alimentos, 
atividades de pesquisa e fornecedores de 
soluções sustentáveis, infraestrutura agrícola 
e outras áreas relacionadas podem trabalhar 
sem problemas no CAC/CAC para reunir 
processamento altamente produtivo no modo 
industrial combinado com a contribuição de 
altos níveis de conhecimento e tecnologia. 
 

As possíveis áreas de cooperação com 
o setor privado estão listadas na tabela 12.6.
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12 Tabela 12.6: Possíveis áreas de cooperação com o sector privado 
 

Agricultura e 
sector 

agrícola  

Engenharia 
Agrícola  

Infra-
estrutura de 

Agri  

Agro 
Indústria e 
processame

nto de 
alimentos  

Capacitação, 
treinamento e 
desenvolvime

nto de 
habilidades   

Logística Agri Outros 

Agri, entrada 
agrichemicals, 

fertilizantes 
orgânicos e 
pesticidas 
orgânicos 

Fabricação de 
estufas 

Infra-
estrutura de 
pós-colheita 

Com base 
agro-

indústria e 
lojistas 

industrial 

Hi-tech e 
baseados em 

biotecnologia, 
agricultura e 
investigação   

O manuseio de 
produtos 

perecíveis e 
não perecíveis 
mercadorias  

 Agri e 
financiamento 

rural, infra-
estrutura 

capitalista de 
risco e 

investidores 
Setor de 

irrigação - 
micro-

irrigação  

Gestão de 
energia na 

agricultura e 
transformação 

Instalações 
de 

movimentaç
ão 

mecanizada 

Cultura de 
tecidos 

Agri Educação 
& 

conhecimento 
hub 

As soluções de 
transporte e 

armazenagem 
e os gerentes 
de instalações 

Agroturismo 

Hi-tech e 
agricultura de 
precisão e da 
horticultura 

 Mecanização 
agrícola, 

transporte, 
transporte e 

armazenagem 

O moderno 
sistema de 

armazename
nto de silo 

Tecnologia 
de 

Alimentos e 
engenharia 

de 
alimentos, 

processame
nto de 

alimentos 

O solo, a água 
e o teste de 
nutrientes 

Manuseio de 
materiais a 

granel e 
sistemas de 

esteiras  

Fontes 
renováveis de 

energia 

Bioenergia, 
conservação 

do solo, 
reguladores 

de 
crescimento e 
micronutrient

es 
  

Sistemas de 
manuseio e 

armazenagem 
de campo 

A 
mecanização 
da operação 
de colheita 

Processame
nto de 
frutas, 

legumes e 
verduras. 

Divulgação de 
dados de 

informações 
sobre o 

mercado 

Transporte de 
pessoas e de 

zonas de 
desenvolvimen

to dentro  

Se a aplicação 
em recursos 

hídricos, 
irrigação, 

agricultura  

Sementes, 
estufa 

  
O 

processame
nto de 
grãos  

Portal clínicas 
Agro Agro  

Infra-estruturas 
de mercado 

Seguro de 
colheitas   

Fonte: Análise de MACE 
 
12.8.2. Normas, recomendações de controle de 

qualidade 
 
O desenvolvimento da dinâmica e 

competitiva do agronegócio e a agro-indústria 
necessita de produtos padronizados. Da 
mesma forma, a segurança alimentar é uma 

necessidade para o bem-estar público e a 
confiança dos consumidores. As expectativas, 
normas e sistemas de garantia de qualidade 
básica e segurança estão se tornando cada vez 
mais semelhantes em nível nacional, regional 
e global. Existe, portanto, a necessidade de 
desenvolver e criar capacidades relacionadas 
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12 com os padrões que atendam às necessidades 
domésticas e, conforme necessário, em 
conformidade com requisitos e normas 
internacionais. Na luz da rápida proliferação 
de normas alimentares públicos e privados, há 
um crescente interesse na harmonização das 
normas. 

 
É necessário apoiar o desenvolvimento 

e a harmonização de normas e reforço das 
capacidades para a observância e a execução 
das normas e padrões internacionais, 
incluindo  aqueles reconhecidos 
internacionalmente, como o ISO (ISO SÉRIE 
22000 em particular) e Global GAP. 

 
A fim de assegurar padrões de higiene 

e de segurança aceitável, especialmente no 
corredor e na formação de cluster, 
QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-SPV deve 
aplicar procedimentos rigorosos e práticas 
para além dos requisitos legais e agir. 

 
 

12.8.3. Modelo de Negócio Sustentável para Tela  
QAC/CAC -PIU, QAC/CAC -SPV 
 

Os SBMC ferramenta constrói e 
expande o business model canvas proposto 
por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur. 
Os add-ons endereço explicitamente os custos 
e benefícios para a sociedade e o meio 
ambiente. Tabela 12.7 detalhes do SBMC 
(adoptada a partir Sempels) estruturado em 
torno de 13 blocos, a migração a partir da 
abordagem tradicional da linha inferior 
(lucros financeiros) para a linha de base tripla 
(Pessoas, Planeta e lucro). Tradicionalmente, o  
modelo financeiro concentra-se 
exclusivamente na empresa e na abordagem 
SBMC; amplia as estruturas para a criação de 
valor por olharnão apenas o valor financeiro, 
mas também para integrar o valor ambiental e 
social. Reconhecendo o princípio ativo de 
construção e interdependência que 
caracteriza 1  os elementos do modelo de 
negócio, o modelo estabelece a poderosa 
sinergia entre os aspectos ambientais, sociais e 
os resultados financeiros. 

 
Tabela 12.7: Blocos de modelo de negócio sustentável canvas 

 
Os custos 

para a 
sociedade e 

o meio 
ambiente 

Principais 
parceiros 

As 
principais 
atividades 

Proposição 
de valor 

sustentável 

Gestão do 
relacionamento 

com clientes 

Segmentos 
de clientes 

Benefícios para 
a sociedade e o 
meio ambiente 

  
Principais 
recursos 

 
Canais de 

distribuição 
  

Custos 
Partilhados 

Estrutura 
de custos 

 Os fluxos de receita  
Benefícios 

compartilhados 
Fonte: Análise de MACE 
 

Os quatro blocos a incorporar na 
sustentabilidade de controlos de QAC/CAC-
PIU, QAC/CAC-SPV: custo para a sociedade 
e meio ambiente; custos partilhados / custo 
sustentável; benefícios para a sociedade e 

                                                       
11 Sempels, C. e Hoffmann, J. (2013), a estratégia de inovação 
sustentável: Criação de valor em um mundo de recursos finitos, 
Palgrave Macmillan, London 

meio ambiente; e oportunidades unicas de 
criação de valor compartilhado e benefícios 
compartilhados. Estes quatro blocos 
adicionais referem-se a aspectos positivos e 
negativos sociais e a factores externos 
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12 ambientais que QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-
SPV vão gerar. Esses valores externos referem-
se a situações em que o efeito das operações 
das QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-SPV  impõe 
custos ou benefícios sobre outros. Os preços 
cobrados pelos serviços prestados por 
QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-SPV, não 
refletem esses valores externos.   

 

Um princípio fundamental subjacente 
é a compreensão e utilização do SBMC: o seu 
caráter sistêmico e interdependente. Devido à 
razão que a 13 quarteirões se relacionam 
eminentemente uns com os outros, enquanto 
qualquer alteração num dos blocos induz de 
imediato efeitos sobre outros. 

 
Anexo 3 fornece as considerações 

envolvidas na construção SBMC.
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Capítulo 13 

Custo do projeto 
 
13.1. Abordagem para estimativa de custo 

do projeto  
 
 O custo de desenvolvimento do 
QAC/CAC cobrindo grandes infra-estruturas 
de elementos massivos são tidos em conta. O 
desenvolvimento proposto com os elementos 
do QAC/CAC está detalhado na Tabela 12.1, 
12.3 e 12.4. 

 
A tabela  13.1 fornece os detalhes de  

infra-estruturas comuns de QAC/CAC, e 
ligação às APH’s e ATC’s nos custos e 
despesas totais de investimento destes 
elementos de desenvolvimento em todas as 
fases numa sinergia saudável e sustentável. 

 
Tabela 13.1: Detalhes de custos elementos de desenvolvimento 

 
Desenvolvimento Principais elementos considerados para o cálculo de custos 
 QAC/CAC/ infra-estrutura comum incluindo agro especializada infra-estrutura; 
 QAC/CAC conectividade e infra-estrutura externa; e 
 APH e ATC , incluindo o desenvolvimento de uma infra-estrutura comum de  infra-

estruturas especializadas, agri no APH e limites do ATC. 
Considerações gerais 
 A proposta é desenvolver uma infra-estrutura comum QAC/CAC, APH e ATC 

desenvolvimento, incluindo infra-estrutura comum, especializada em infra-estrutura agro 
com investimento adiado, de modo a facilitar o fluxo de investimento permitindo recalibrar 
o desenvolvimento especialmente para as necessidades do mercado; e  

 O estudo inclui uma análise do desenvolvimento do projeto investimento com o seu 
faseamento e cálculo de necessidades de investimento durante cada fase do seu 
desenvolvimento. 
 
Sl. 
No. 

Elemento de 
desenvolvimento  

Mais detalhes 

1 QAC/CAC infra-estruturas 
comuns, incluindo  infra-
estruturas especializadas agri 

 Planeado para ser desenvolvido ao longo de dois 
anos para facilitar as operações de várias unidades 
de ocupação  

2 QAC/CAC conectividade e 
infraestrutura externa 

 Planeado para ser desenvolvido ao longo de dois 
anos para facilitar as operações de várias unidades 
de ocupação 

3 APH e ATC 
desenvolvimento, incluindo 
infra-estrutura,  infra-
estrutura agrícola 
especializada na APH e ATC 
limites do  

 Planeado para ser desenvolvido em forma de 
investimento diferido durante cinco anos 

 Investimento em fase-I 1º e 2º ano 
 Investimento em fase-II do 3º ano 
 Fase III de investimento no 4º ano 
 IV fase de investimento no 5º ano 
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13 A abordagem de estimativa de custos 
 Além do custo dos elementos de desenvolvimento do projeto, o custo inclui despesas 

preliminares e pré-operacionais, despesas de saber-fazer, design e engenharia de detalhe, 
despesas de gestão de projetos, despesas de treinamento;  

 Além disso, o custo inclui provisão para imprevistos para qualquer situação imprevista e 
aumento de taxas unitárias; 

 O exercício inclui a estimativa de custo com base no calendário das taxas publicadas pelas 
autoridades públicas competentes, os preços prevalecentes no mercado, banco de dados, e 
a experiência adquirida ao longo de desenvolvimentos comparáveis/similares compatíveis 
com a natureza do desenvolvimento e o segmento de mercado visado; 

 Os fatores considerados para as estimativas de custo do projeto para as atividades de 
desenvolvimento identificados incluem:  
 Tipos de construção para cada projeto de desenvolvimento identificados os elementos 

e instalações; 
 Especificação para a evolução e o tipo de acabamentos;  
 Disposições especiais para as normas de segurança e saúde, eco-parque industrial e 

parque de economia circular; 
 Disposições utilitário como por códigos e normas aplicáveis;  
 Utilitários de eletro-mecânica com poder de back-up para o Essentials e rede de 

distribuição; 
 Infra-estrutura Agro especializada na APH e ATC; 
 Infra-estrutura Agro especializada em QAC  e CAC; 
 Infra-estruturas ambientais cobrindo águas, efluentes e resíduos sólidos;  
 Elementos de sustentabilidade, funções inteligentes, monitoramento inteligente e 

infraestruturas verdes;  
 Consulte Exposição 13.1, retratando o processo de cálculo de custos. 
Desenvolvimento geral 
 O cálculo de custo inclui o custo de arrendamento de terra por hectare;  
 O QAC/CAC-PIU precisa considerar o custo de compensação de terra (se aplicável), e isso 

precisa ser facilitado/financiado pelo RoA através de suas agências designadas para essa 
finalidade. Além disso, treinamento e desenvolvimento das capacidades necessárias precisam 
ser transmitidos ao QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-SPV, APH e a ATC-SPV devem fornecer 
oportunidades de emprego além de assegurarem a compensação de terras cedidas ao 
projeto. Além disso, esforços devem ser tomados para associar competências para 
selecionar pessoas deslocadas e fornecer a assistência necessária para estabelecer unidades 
de PME no APH e ATC. Como tal, as estimativas de custo do projeto excluir tais disposições 
e os custos de formação; 

 Para os anos subsequentes, ou seja, durante a fase de exploração, os custos operacionais e 
administrativos inclui os terrenos locação financeira; 

 É necessário criar o necessário desenvolvimento local, conforme descrito na primeira parte do 
relatório; 

 Trabalho no desenvolvimento do sitio inclui o custo de desenvolvimento da área de terra total, 
estradas, caminhos internos, paisagismo, entrada principal e segurança;  

 O estudo assinala apropriadamente várias zonas, sociais, comerciais, zonas residenciais, e 
utilidades, tendo em conta vários aspectos tecnológicos e regulamentos. 
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13 Edifícios e obras civis 
 Os edifícios e obras civis consistem em desenvolver vários locais industriais, sociais, 

residenciais, comerciais, edifícios administrativos, outros edifícios, área aberta e outras obras 
civis;  

 Pronto mínimo-construído fábricas são essenciais para o desencadeamento do agronegócio, 
especialmente PME investimentos e desenvolvimento investimento fase-I incorpora estes 
requisitos de instalações para permitir a operação plug and play; e 

 As fases subseqüentes: pronto-construído fábricas estabelecidas conforme a procura do 
mercado. O custo também considera a escalada das taxas unitárias devido a aplicação 
escalonada. 

Instalações, máquinas e equipamentos. 
 As instalações, máquinas e equipamentos, infra-estruturas ambientais consistem de plantas 

de tratamento de água, linhas de fornecimento de água, gestão de resíduos e saneamento 
básico; 

 Além disso, inclui também as redes elétricas e de comunicação compostas de 
transformadores e conjuntos de geração de energia de suportes essenciais, back up, 
quadros e cabos, iluminação especial, e outras instalações elétricas 

  O sistema de ventilação inclui ar condicionado e utilitários como, tubulações, sistemas de 
ar comprimido, sistemas de gestão de resíduos sólidos, equipamento de combate a 
incêndios e outras infra-estruturas que constituem os utilitários / máquinas e instalações. 

A infra-estrutura especializada e específica agricola 
 A infra-estrutura agro especializada  na APH e ATC, centros de recolha / centros de coleta 

na QAC/CAC, P&D  um centro de inovação e conhecimento, armazéns, embalagem e 
rotulagem, classificação e ordenação, a garantia de qualidade com laboratórios de controlo 
da qualidade, edificio administrativo, etc.  

Activos fixos diversos 
 Os diversos activos fixos incluem mobiliário e acessórios, equipamentos de escritório, 

equipamento audio-visuais e sistemas informáticos. 
Provisão para despesas de marketing e consultoria 
 O exercício inclui despesas de consultoria de projeto para a concepção e projeto detalhado 

de engenharia, fiscalização e gestão de projectos e actividades; 
 Além disso, despesas para lançamento do projeto e marketing também precisam ser 

atendidas a partir do custo do projeto. 
Despesas preliminares e formação de entidade e outras despesas 
 Além do custo de activos corpóreos, descrito acima, o exercício inclui a provisão para outras 

categorias de despesas necessárias para o estabelecimento do desenvolvimento de diversos 
elementos. As despesas preliminares de cobrir as despesas envolvidas na criação de sub-SPVs 
e as despesas relacionadas com a SPVs; 

 APH e ATC SPV deve criar várias sub-SPVs de forma faseada para a efectiva prestação de 
serviços de O&M; e 

 As despesas de formação da empresa incluem a incorporação, o memorando de associação, 
despesas legais, e a formação dos órgãos diretivos.  

Despesas pré-operatória 
 As despesas de pré-operatórios dizem respeito a despesas de estabelecimento no local durante 

o período de execução do projeto, viagens e transportes, seguros e outras despesas de 
arranque.   
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13 Provisão para contingências 
 Uma disposição à taxa de 5% para contingências está previsto sob o custo da empresa e a 

estimativa de custo do projeto de desenvolvimento do site, tais como, edifícios, equipamentos 
e maquinaria de apoio, despesas do pré-operatório e diversos ativos fixos são feitos para 
atender a escalada dos preços desses itens durante o período de execução. 

Os juros durante a construção 
 O exercício inclui o cálculo de juros durante a construção, com base na implantação da dívida 

para despesas de capital. Para a estimativa de custos, o exercício considera 18% de taxa de 
juro. 

 

Sl. No. 
Elemento de 

desenvolvimento Mais detalhes 

1 QAC/CAC/infra-estruturas 
comuns, incluindo  infra-
estruturas agrícolas  
especializadas 

 A contribuição de QAC/CAC-PIU (financiadas 
através de MINAGRIF contribuição), não tem 
encargos financeiros e é a fundo perdido a partir 
da perspectiva de QAC/CAC-PIU  

2 QAC/CAC conectividade e 
infraestrutura externa 

 O Minfin, RoA entra um acordo com outras 
instituições financeiras e respectivo 
financiamento, agências de governo sobre uma 
base de não-reembolso do financiamento 
QAC/CAC conectividade e infra-estrutura 
externa. Portanto, essa contribuição não tem 
encargos financeiros e é sobre a fundo perdido a 
partir da perspectiva das agências executoras. 

3 APH e ATC 
desenvolvimento, incluindo 
infra-estrutura,  infra-
estrutura agrícola 
especializada na APH e 
limites do ATC 

 Aplicável para o empréstimo prazo mobilizados 
pela concessionária PPP   

 

Custo Total 
 O desenvolvimento destes elementos estão previstas para serem desenvolvidos ao longo 

de cinco anos; e  
 É pertinente compreender que alguns dos desenvolvimentos precisam ser realizados em 

fase de investimentos individuais, considerando o projeto como um todo. 
 

Sl. No. 
Elemento de 

desenvolvimento Detalhes de QAC Os detalhes para o CAC 

1 QAC/CAC/infraestruturas 
comuns, incluindo  infra-
estruturas especializadas 
agri 

 O total das despesas 
de infra-estrutura 
comum a AOA 
22740.09 milhões 
(US$ 65,05 milhões). 

 O total das despesas 
de infra-estrutura 
comum a AOA 
13.870,36  milhões 
(US$ 39,68 milhões). 

2 QAC/CAC conectividade e 
infraestrutura externa 

 O total das despesas 
para conectividade e 
infra-estrutura externa 

 O total das despesas 
para conectividade e 
infra-estrutura 
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13 em 3495.81 AOA 
milhões (US$ 10,00 
milhões). 

externa no AOA 
2.258,29 milhões 
(US$ 6,46 milhões) 

3 APH e ATC 
desenvolvimento, incluindo 
infra-estrutura,  infra-
estrutura agrícola 
especializada na APH e 
limites do ATC 

 O custo de desenvolvimento fase-I é estimado 
para ser AOA 15618.19 milhões (US$ 44,68 
milhões). 

 O Investimento investimento total em todas as 
fases é AOA 65132.41 milhões (US$ 186,32 
milhões) durante o período de desenvolvimento 
de 5 anos. 

 

Fonte: Análise de MACE 
  

Exposição 13.1 retrata o processo e as considerações envolvidas no cálculo de custo do 
projeto. 

 
Exposição 13.1: Cálculo de custo do projeto 

 

 
Fonte: Análise de MACE 

As estimativas de custo 
do projeto

Zoneamento, mix de 
produtos, opções de 

configuração de fábrica -
análise de custo 

segmentar

Méritos e 
deméritos de 

diferentes 
opções, 

incluindo análise 
de custos

Evolução de 
estratégias para 

a operação 
sustentável do 

desenvolviment
o e custo 
associado

Detalhamento de vários custos envolvidos no 
desenvolvimento incluindo a exigência de supressão 

para abordar a meta plano de negócios

EPC 

Direitos 
civis

Edifícios, 
obras 

estruturais

Obras de 
arquitectura

Estradas e 
drenos

Conectividad
e Externa

Estrada

Poder

Telecom

MEP 

Máquinas e 
instalações

Os interiores

Bens diversos

Sistemas de 
climatização

Obras elétricas

Encanamento

O combate ao 
fogo

Infra-
estruturas 

especializadas

Infra-estrutura 
de pós-colheita

Logística Agri

Infra-estrutura 
de articulação

Garantia de 
qualidade e 

laboratório de 
controlo da 
qualidade

P & D center

Infra-estruturas 
ambientais

Águas, 
efluentes e 
resíduos 
sólidos

Obras de 
restauração 
ecológica e 

elementos de 
infra-estrutura 

sustentável.

Elementos 
inteligentes

EPC não

Custo de 
arrendamento 

de terras

Custo pré-
operatória

Contingência
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13 13.2. Detalhes das estimativas de custo  
 
13.2.1. Infra-estrutura comum QAC/CAC 
 

Tabela 13.2 & 13.3 e Exposição 13.2 & 13.3 fornece o custo de QAC/CAC/ infra-
estruturas comuns. 
 

Tabela 13.2: Custos de infra-estrutura comum QAC 
 

Sl. 
N#. 

Descrição Ano 1 Ano 2 
 AOA 

milhões de 
custo 

Custa US $ 
milhões * 

1 A distribuição de electricidade no 
QAC 

2023.84 867.36 2891.20 8.27 

2 Estradas, Pontes, reforço e 
drenagem 

1400.00 2800.00 4200.00 12.01 

3 Escolas primárias incluindo 
pessoal residence 

1330.78 1330.77 2661.55 7.61 

4  Centro de saúde primários 
incluindo pessoal residence 

205.68 205.67 411.35 1.18 

5 Funcionários de hospitais e 
residência 

19.28 19.27 38.55 0.11 

6 Barragem e irrigação, irrigação 
solar powered 

2886.00 1236.85 4122.85 11.79 

7 Activos fixos diversos  50.00 50.00 100.00 0.29 
8 Outras infra-estruturas de 

diversos ** 
3566.25 3566.25 7132.50 20.40 

9 Custo de mão-de-obra durante o 
período pré-operatório   

68.89 60.46 129.35 0.37 

10 Consultoria, projeto de 
engenharia e projeto detalhado 
de custo de supervisão   

75.19 63.59 138.78 0.40 

11 Pré-operatória e outras despesas  44.23 37.41 81.64 0.23 
12 Planos  450.94   381.38   832.32   2.38  

 QAC Total infra-estrutura 
comum 

12121.08  10619.01   22740.09   65.05  

*@ Taxa de câmbio de $ 1 = 349.57 AOA 
 
** Inclui / agregação de centros de coleta, público e comunidade de banheiros com fossas sépticas além de banheiros 
para serem construídos por unidades do ocupante, mecanismos de escoamento de resíduos sólidos, fontes de águas 
públicos, lojas e amenidades públicas, shopping rural, cantinas, restaurantes, hotéis do orçamento, das estruturas 
religiosas, centro comunitário, autocarros, camionetes, posto policial, segurança e instalações de segurança, posto de 
combustível, centro de reparação automóvel, centro de exibição de produtos rurais, salas de exposições e seminários, 
acesso à internet e centro de comunicações, habitação, casa de hóspedes, dormitório de trabalhadores, etc. 
 
Fonte: Análise de MACE 
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13 Exposição 13.2: Custos de infra-estrutura comum QAC AOA (em milhões USD) 
 

 
Fonte: Análise de MACE 
 

Tabela 13.3: Custos de infra-estrutura comum de CAC 
 

Sl. 
N#. 

Descrição Ano 1 Ano 2 
 AOA 

milhões de 
custo 

Custa US $ 
milhões * 

1 A distribuição de electricidade no 
CAC 

1412.81 605.49 2018.31 5.77 

2 Estradas, Pontes, reforço e drenagem 977.32 1954.64 2931.96 8.39 
3 Escolas primárias incluindo 

residencias para o pessoal  
929.00 928.99 1857.99 5.32 

4 Centro de saúde primários incluindo 
residências para o pessoal  

143.58 143.58 287.16 0.82 

5 Funcionários de hospitais e 
residências 

13.46 13.45 26.91 0.08 

6 Barragem e irrigação, irrigação  com 
energia solar 

611.75 262.18 873.93 2.50 

7 Activos fixos diversos  34.90 34.90 69.81 0.20 
8 Outras infra-estruturas diversas ** 2489.55 2489.55 4979.10 14.24 
9 Custo de mão-de-obra durante o 

período pré-operatório   
48.09 42.21 90.30 0.26 

10 Consultoria, projeto de engenharia e 
projeto detalhado de custo de 
supervisão   

52.49 44.39 96.88 0.28 

11 Pré-operatório e outras despesas   30.88   26.12   56.99   0.16  
12 Planos do Projeto  314.79   266.24   581.03   1.66  

 Total infra-estrutura comum de 
CAC 

7058.63 6811.73 13870.36 39.68 

*@ Taxa de câmbio de $ 1 = 349.57 AOA 

8,322.85 

2,891.20 100.00

10,243.95 

210.99 138.78 832.32 

Terra e desenvolvimento local Instalações, máquinas e equipamentos.
Activos fixos diversos Edifícios e obras civis
Despesas pré-operatória Provisão para despesas de consultoria
Provisão para contingências
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13 ** Inclui / agregação de centros de coleta, casas de banho (WC) públicas e da comunidade com fossas sépticas além de 
banheiros para ser construída por unidades do ocupante, mecanismo de escoamento de resíduos sólidos, fonte de água 
públicos, lojas e amenidades públicas, shopping rural, cantinas, restaurantes, hotéis do orçamento, das estruturas 
religiosas, centro comunitário, ônibus, caminhonetes, posto policial, segurança e instalações de segurança, posto de 
combustível, centro de reparação automóvel, centro de exibição de produtos rurais, salas de exposições e seminários, 
acesso à internet e centro de comunicações, habitação, casa de hóspedes, dormitório de trabalhadores, etc. 
 
Fonte: Análise de MACE 
 

Exposição 13.3: Custos de infra-estrutura comum CAC (AOA em milhões de euros) 
 

 
Fonte: Análise de MACE 
 
13.2.2. QAC/CAC conectividade e infraestrutura externa 
 

Tabela 13.4 & 13,5 e Exposição 13.4 & 13.5 fornece o custo de QAC/CAC conectividade 
e infra-estrutura externa. 
 

Tabela 13.4: Custos de  conectividade e infra-estrutura externa QAC 
 

Sl. 
N#. 

Descrição Ano 1 Ano 2 
 AOA 

milhões de 
custo 

Custa US 
$ milhões 

* 
1 Das telecomunicações 9.30 - 9.30 0.03 
2 Estrada principal 1489.26 372.31 1861.57 5.33 
3 O fornecimento de energia  836.87 557.92 1394.79 3.99 
4 Custo de mão-de-obra durante o 

período pré-operatório   
14.01 5.58 19.59 0.06 

5 Consultoria, projeto de engenharia e 
projeto detalhado de custo de 
supervisão   

19.85 7.91 27.76 0.08 

6 Pré-operatório e outras despesas  11.68 4.65 16.33 0.05 
7 Planos do Projeto 119.05 47.42 166.47 0.48 
 QAC Total infraestrutura externa 2500.02 995.79 3495.81 10.00 

*@ Taxa de câmbio de $ 1 = 349.57 AOA 
Fonte: Análise de MACE 

3,805.89 

2,018.31 

69.81

7,151.16 

147.29 96.88 581.03 

Terra e desenvolvimento local Instalações, máquinas e equipamentos.
Activos fixos diversos Edifícios e obras civis
Despesas pré-operatória Provisão para despesas de consultoria
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13 Exposição 13.4: Custos de conectividade e infra-estrutura externa QAC AOA (em milhões) 
 

 
Fonte: Análise de MACE 
 

Tabela 13.5: Custos de  conectividade e infra-estrutura externa de CAC 
 

Sl. 
N#. 

Descrição Ano 1 Ano 2 
 AOA 

milhões de 
custo 

Custa US 
$ 

milhões * 
1 Das telecomunicações 6.01 - 6.01 0.2 
2 Estrada principal 962.06 240.51 1202.57 3.44 
3 O fornecimento de energia  540.62 360.42 901.04 2.58 
4 Custo de mão-de-obra durante o 

período pré-operatório   
9.05 3.60 12.65 0.04 

5 Consultoria, projeto de engenharia e 
projeto detalhado de custo de 
supervisão   

12.82 5.11 17.93 0.05 

6 Pré-operatório e outras despesas  7.55 3.00 10.55 0.03 
7 Planos 76.91 30.63 107.54 0.31 
 CAC Total infraestrutura externa 1615.02 643.27 2258.29 6.46 

*@ Taxa de câmbio de $ 1 = 349.57 AOA 
 
Fonte: Análise de MACE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,861.57 

1,404.09 

35.92 
27.76 166.47 Terra e desenvolvimento local

Instalações, máquinas e
equipamentos.

Despesas pré-operatória

Consultoria, projeto de
engenharia e projeto
detalhado de custo de
supervisão
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13 Exposição 13.5: Custo do CAC conectividade e infraestrutura externa (AOA em milhões de 
euros) 

 

 
Fonte: Análise de MACE 
 
13.2.3. APH e ATC desenvolvimento e infra-

estrutura comum e especializada, infra-
estrutura agrícola dentro dos limites do 
APH e ATC  
 
Tabela 13.6 abaixo dá os detalhes de 

custo de elemento de desenvolvimento e 

investimento sábio. Exposição 13.6 e 13.7 
abaixo dá o elemento de desenvolvimento 
detalhes de custos, atividade-sábio 
porcentagem do custo e custo padrão de 
construção sobre a fase-I. Exposição 13,8 
fornece detalhes da fase de investimento 
sábio. 

 
Tabela 13.6: APH e ATC desenvolvimento e infra-estrutura comum e especializada de infra-

estrutura projeto agro - Estimativa de custo ( em milhões de AOA) 
 

Sl. 
N# Descrição 

A fase I Fase II Fase III A fase IV Total 
Ano AOA em 

milhões 
de 

US$ 
milhões 1 2 3 4 5 

1 Custo da terra 
(arrendamento) 

132.43       132.43 0.38 

2 Classificação do Site e 
outras despesas de 
desenvolvimento terras 

3364.26 741.28 570.21 1026.38 5702.13 16.31 

3 Parede composto, 
cercas e portões  

634.23 139.74 107.50 193.49 1074.96 3.08 

4 Estradas, drenagem e 
bueiros  

9174.66 2021.54 1555.03 2799.05 15550.27 44.48 

5 Abastecimento de água 
descentralizados, 
tratamento, e 
distribuição 

2447.90 539.37 414.90 746.82 4148.99 11.87 

6 Elétrica, iluminação 
pública e combate de 
incêndios 

1302.07 286.90 220.69 397.24 2206.89 6.31 

1,202.57 907.05 

23.20 
17.93 107.54 Terra e desenvolvimento local

Instalações, máquinas e
equipamentos.

Despesas pré-operatória

Consultoria, projeto de
engenharia e projeto detalhado
de custo de supervisão
Provisão para contingências
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13 Sl. 
N# Descrição 

A fase I Fase II Fase III A fase IV Total 
Ano AOA em 

milhões 
de 

US$ 
milhões 1 2 3 4 5 

7 Os sistemas de 
comunicação e 
telecomunicações  

354.46 78.10 60.08 108.14 600.78 1.72 

8 Elementos de infra-
estrutura sustentável, 
RW colheita, vegetação 
e tanque de 
armazenamento de 
verão  

745.59 164.28 126.37 227.47 1263.72 3.62 

9 Águas residuais 
descentralizada, rede e 
gestão de resíduos 
sólidos  

2084.14 459.22 353.24 635.84 3532.44 10.11 

10 Imóveis - industriais / 
Negócios  

3250.46 716.20 550.93 991.67 5509.26 15.76 

11 Imóveis - Comercial  1077.91 237.51 182.70 328.85 1826.97 5.23 
12 Imóveis - Residencial  864.80 190.55 146.58 263.84 1465.76 4.19 
13 Edifícios - Deputado  12.45 2.74 2.11 3.80 21.10 0.06 
14 Edifícios - 

desenvolvimento de 
infra-estruturas sociais  

973.67 214.54 165.03 297.05 1650.28 4.72 

15  Agro especializada de 
infra-estrutura dentro 
dos limites do ATC e 
APH 

6457.64 1422.87 1094.52 1970.13 10945.16 31.31 

16 Activos fixos diversos 295.00 65.00 50.00 90.00 500.00 1.43 
17 Custo de mão-de-obra 

durante o período pré-
operatório   

33.12 7.30 5.61 10.10 56.13 0.16 

18 Despesas preliminares, 
empresa formação e 
despesas de R&R 

179.89 39.64 30.49 54.88 304.90 0.87 

19 Consultoria, projeto, 
engenharia detalhada e 
a supervisão dos 
projectos cost  

115.91 25.54 19.65 35.36 196.46 0.56 

20 Marketing inicial e as 
despesas de lançamento 
do projeto  

165.59 36.49 28.07 50.52 280.66 0.80 

21 Pré-operatória e outras 
despesas  

165.59 36.49 28.07 50.52 280.66 0.80 

22 Planos 1655.87 364.85 280.66 505.18 2806.56 8.03 
23 Os juros durante a 

construção 
5075.90       5075.90 14.52 

  Total  40563.54 7790.13 5992.41 10786.33 65132.41 186.32 
*@ Taxa de câmbio de $ 1 = 349.57 AOA 
Fonte: Análise de MACE 
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13 Exposição 13.6: APH e ATC desenvolvimento e infra-estrutura comum e especializada infra-
estrutura agro - desenvolvimento fase-I 

 

 
Fonte: Análise de MACE 
 

0.33%

8.29%

1.56%

22.62%

6.03%

3.21%

0.87%

1.84%
5.14%8.01%

2.66%2.13%

0.03%

2.40%

15.92%

0.73%

0.08%

0.44%

0.29%

0.41% 0.41%
4.08% 12.51%

Custo da terra (arrendamento de terras montante)
Classificação do Site e outras despesas de desenvolvimento terras
Parede composto, cercas e portões
Estradas, drenagem e bueiros
Descentralização o abastecimento de água, tratamento e distribuição
Elétrica, iluminação pública e combate de incêndios
Os sistemas de comunicação e telecomunicações
Elementos de infra-estrutura sustentável, RW colheita, vegetação e tanque de armazenamento de verão
Águas residuais descentralizada, rede e gerenciamento de resíduos sólidos
Imóveis - industrial / Negócios
Imóveis - Comercial
Imóveis - Residencial
Edifícios - Deputado
Edifícios - desenvolvimento de infra-estruturas sociais
Agro especializada de infra-estrutura dentro de aph e ATC
Activos fixos diversos
Custo de mão-de-obra durante o pré operatório
Despesas preliminares, empresa formação e despesas de R&R
Consultoria, projeto de engenharia e projeto detalhado de custo de supervisão
Marketing inicial e as despesas de lançamento do projeto
Pré operatório e outras despesas
Planos
Os juros durante a construção



 

244 

C
u

st
o 

d
o 

p
ro

je
to

 

13 Exposição 13.7: APH e ATC desenvolvimento e infra-estruturas comuns, infra-estruturas 
especializadas agri - build-up padrão para desenvolvimento da fase I 

 

 
Fonte: Análise de MACE 
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desenvolvimento ATC Phase EU 

AOA 40563.54 milhões 



   

245 

C
u

st
o 

d
o 

p
ro

je
to

 

13 Exposição 13.8: APH e ATC desenvolvimento e infra-estruturas comuns e especializadas - 
Fase de infra-estruturas agro-sábio custo do projeto 

 

 
Fonte: Análise de MACE 
 
13.3. Resumo de QAC/CAC/investimento 

total 
 
 Tabela 13.7, 13.9 e 13.10 fornece um 
resumo do investimento total de QAC/CAC 
com o modo de desenvolvimento de detalhes. 
A tabela também inclui a) financiamento 
através de MINAGRIF e implementado 
através de QAC/CAC-PIU b) financiados pelo 
RoA e executadas por terceiros e respectivas 
agências do governo c) o investimento por 
APH e ATC SPV e d) Investimento pelas 
respectivas empresas privadas / ocupante das 

unidades em produção fazendas e terrenos 
industriais.  
 

O investimento total, incluindo QAC 
investimento por unidades ocupante trabalha 
para fora a AOA 301680.32 milhões (US$ 
863,00 milhões).  
 

O investimento total no CAC, 
incluindo investimentos de unidades de 
ocupação, trabalha para fora a AOA 257483.41 
milhões (US$ 736,57 milhões). 
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Tabela 13.7: Resumo do investimento total QAC e modo de desenvolvimento 
 

AOA (em milhões) 

Sl. 
No. 

Descrição 

Infra-estrutura 
comuns QAC, 

incluindo  
infra-

estruturas 
especializadas 

Conectividade e 
infra-estrutura 
externa QAC 

APH e ATC de 
desenvolvimento 
comum de  infra-
estruturas agro 
especializadas 

dentro dos 
limites do ATC e 

APH 

O 
investimento 

do sector 
privado na 
produção 

fazendas e 
terrenos 

industriais 

AOA Custo 
Total 

(milhões) 
para 

investiment
o QAC 

Custo 
Total 
(US$ 

milhões) 
para 

investim
ento 
QAC Modo de desenvolvimento 

(veja nota €) 
1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 

1 Custo da terra (arrendamento)     132.43   132.43 0.38 
2 Classificação do Site e outras 

despesas de desenvolvimento 
terras  

    5702.13   5702.13 16.31 

3 Parede composto, cercas e 
portões  

    1074.96   1074.96 3.08 

4 Estradas e drenagem 4200.00       4200.00 12.01 
5 Estradas, drenagem e bueiros      15550.27   15550.27 44.48 
6 Estrada principal    1861.57     1861.57 5.33 
7 Abastecimentos de água 

descentralizados, tratamento, 
e distribuição 

    4148.99   4148.99 11.87 

8 Barragem e irrigação com 
energia solar 

4122.85       4122.85 11.79 

9 A distribuição de electricidade 
no QAC 

2891.20       2891.20 8.27 

10 O fornecimento de energia    1394.79     1394.79 3.99 
11 Elétrica, iluminação pública e 

o combate ao fogo 
   2206.89  2206.89 6.31 

12 Outras infra-estruturas  
diversas **  

7132.50       7132.50 20.40 

13 Os sistemas de comunicação e 
telecomunicações  

    600.78   600,78 1,72 

14 Das telecomunicações     9.30     9.30 0.03 
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Sl. 
No. 

Descrição 

Infra-estrutura 
comuns QAC, 

incluindo  
infra-

estruturas 
especializadas 

Conectividade e 
infra-estrutura 
externa QAC 

APH e ATC de 
desenvolvimento 
comum de  infra-
estruturas agro 
especializadas 

dentro dos 
limites do ATC e 

APH 

O 
investimento 

do sector 
privado na 
produção 

fazendas e 
terrenos 

industriais 

AOA Custo 
Total 

(milhões) 
para 

investiment
o QAC 

Custo 
Total 
(US$ 

milhões) 
para 

investim
ento 
QAC Modo de desenvolvimento 

(veja nota €) 
1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 

15 Elementos de infra-estrutura 
sustentável, RW colheita, 
vegetação e tanque de 
armazenamento de água no 
verão  

    1263.72   1263.72 3.62 

16 Águas residuais 
descentralizadas, rede e 
gerenciamento de resíduos 
sólidos  

    3532.44   3532.44 10,11 

17 Imóveis - industrial / 
Negócios  

    5509.26   5509.26 15.76 

18 Imóveis - Comercial      1826.97   1826.97 5.23 
19 Imóveis - Residencial      1465.76   1465.76 4.19 
20 Edifícios - Deputado      21.10   21.10 0.06 
21 Edifícios - desenvolvimento 

de infra-estruturas sociais  
    1650.28   1650.28 4.72 

22 Escolas primárias incluindo 
pessoal residence 

2661.55       2661.55 7.61 

23  Centros de saúde primários 
incluindo residencia do 
pessoal  

411.35       411.35 1.18 

24 Funcionários de hospitais e 
residência do pessoal 

38.55       38.55 0.11 

25  Infra-estrutura Agro 
especializada  dentro dos 
limites do APH e ATC  

    10945.16   10945.16 31.31 

26 Activos fixos diversos 100.00   500.00   600.00 1.72 
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Sl. 
No. 

Descrição 

Infra-estrutura 
comuns QAC, 

incluindo  
infra-

estruturas 
especializadas 

Conectividade e 
infra-estrutura 
externa QAC 

APH e ATC de 
desenvolvimento 
comum de  infra-
estruturas agro 
especializadas 

dentro dos 
limites do ATC e 

APH 

O 
investimento 

do sector 
privado na 
produção 

fazendas e 
terrenos 

industriais 

AOA Custo 
Total 

(milhões) 
para 

investiment
o QAC 

Custo 
Total 
(US$ 

milhões) 
para 

investim
ento 
QAC Modo de desenvolvimento 

(veja nota €) 
1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 

27 Custo de mão-de-obra durante 
o período pré-operatório   

129.35 19.59 56.13   205.07 0.59 

28 Despesas preliminares,  
formação da empresa e 
despesas de R&R 

    304.90   304.90 0.87 

29 Consultoria, pré projeto, 
engenharia detalhada e custos 
de supervisão dos projectos  

138.78 27.76 196.46   363.00 1.04 

30 Marketing inicial e as despesas 
de lançamento do projeto  

    280.66   280.66 0.80 

31 Pré-operatório e outras 
despesas  

81.64 16.33 280.66   378.63 1.08 

32 Planos 832.32 166.47 2806.56   3805.35 10.89 
33 Os juros durante a construção     5075.90  5075.90 14.52 
34 O investimento na agricultura 

privada ACPZ investimento ∞ 
   97399.01 97399.01 278.63 

44 Investimento por ocupante de 
unidades de APH e ATC 

   112913.00 112913.00 323.01 

  Total 22740.09 3495.81 65132.41 210312.01 301680.32 863.00 
** Inclui centros de agregação / centros de coleta, público e comunidade banheiros com fossas sépticas além de banheiros para ser construída por 
unidades do ocupante, mecanismo de escoamento de resíduos sólidos, fonte de água públicos, lojas e amenidades públicas, shopping rural, cantinas, 
restaurantes, hotéis do orçamento, das estruturas religiosas, centro comunitário, ônibus, caminhonetes, posto policial, segurança e instalações de 
segurança, posto de combustível, centro de reparação automóvel, centro de exibição de produtos rurais, salas de exposições e seminários, acesso à 
internet e centro de comunicações, habitação, casa de hóspedes, dormitório de trabalhadores, etc. 
 
∞ Calculos baseados no investimento proposto em outras zonas de desenvolvimento, considerando no mesmo tipo de atividade e mesma extensão 
das áreas.  
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Modo de desenvolvimento € 
1 Modo Financiamento através de MINAGRIF e 

implementado através de QAC PIU 
3 Modo APH e ATC SPV 

2 Modo Financiados através de RoA e executadas por 
terceiros respectivas agências governamentais 

4 Modo O investimento por parte de empresas 
privadas/unidade ocupante 

 
*@ Taxa de câmbio de $ 1 = 349.57 AOA 
 
Fonte: Análise de MACE 
 
 Tabela 13.8 fornece um resumo do ano-sábio investimento QAC  
 

Tabela 13.8: Resumo do ano-sábio investimento QAC  
 

Sl.  
N#. Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4  Ano 5 Ano 6 Ano 7 

Custo Total 
(milhões) 

AOA QAC 
para  

Custo 
Total 
(US$ 

milhões) 
para 
QAC  

1 Infra-estrutura comum 
QAC, incluindo  infra-
estruturas especializadas 

12121.08 10619.01      22740.09 65.05 

2 Conectividade e infra-
estrutura externa QAC 

2500.02 995.79      3495.81 10.00 

3 APH e ATC 
desenvolvimento e infra-
estruturas comuns,  
infra-estruturas 
especializadas agricolas 
no APH e limites do ATC 

15618.19 24945.35 7790.13 5992.41 10786.33   65132.41 186.32 

4 O investimento do sector 
privado na produção 

48699.51 48699.51 56456.50 22582.60 11291.30 11291.30 11291.30 210312.01 601.63 
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Sl.  
N#. Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4  Ano 5 Ano 6 Ano 7 

Custo Total 
(milhões) 

AOA QAC 
para  

Custo 
Total 
(US$ 

milhões) 
para 
QAC  

fazendas e terrenos 
industriais  

- Investimento Total 
QAC 

78938.79 85259.66 64246.63 28575.01 22077.63 11291.30 11291.30 301680.32 863.00 

 
Tabela 13.9: Resumo do CAC investimento total e modo de desenvolvimento 

 
AOA (em milhões) 

Sl. 
No. 

Descrição 
Infra-estrutura 

comum de CAC 

CAC 
conectividade e 
infraestrutura 

externa 

APH e ATC e 
comum de 

desenvolvimento 
de  infra-estruturas 
especializadas agri  

O investimento 
do sector 

privado na 
produção 

fazendas e 
terrenos 

industriais 

AOA Custo 
Total 

(milhões) 
para 

investiment
o CAC 

Custo 
Total 
(US$ 

milhõe
s) para 
investi
mento 
CAC Modo de desenvolvimento 

(veja nota €) 
1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 

1 Custo da terra 
(arrendamento) 

    132.43  132.43 0.38 

2 Classificação do Site e outras 
despesas de 
desenvolvimento terras  

    5702.13  5702.13 16.31 

3 Parede composto, cercas e 
portões  

    1074.96  1074.96 3.08 

4 Estradas e drenagem 2931.96      2931.96 8.39 
5 Estradas, drenagem e 

bueiros  
    15550.27  15550.27 44.48 

6 Estrada principal    1202.57    1202.57 3.44 
7 Abastecimento de água 

descentralizados, 
tratamento, e distribuição 

    4148.99  4148.99 11.87 
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Sl. 
No. 

Descrição Infra-estrutura 
comum de CAC 

CAC 
conectividade e 
infraestrutura 

externa 

APH e ATC e 
comum de 

desenvolvimento 
de  infra-estruturas 
especializadas agri  

O investimento 
do sector 

privado na 
produção 

fazendas e 
terrenos 

industriais 

AOA Custo 
Total 

(milhões) 
para 

investiment
o CAC 

Custo 
Total 
(US$ 

milhõe
s) para 
investi
mento 
CAC Modo de desenvolvimento 

(veja nota €) 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 

8 Barragem e irrigação, 
irrigação solar-powered 

873.93      873.93 2.50 

9 A distribuição de 
electricidade no CAC 

2018.31      2018.31 5.77 

10 O fornecimento de energia    901.04    901.04 2.58 
11 Elétrica, iluminação pública 

e o combate ao fogo  

   2206.89  2206.89 6.31 

12 Outras infra-estruturas de 
diversos **  

4979.10      4979.10 14.24 

13 Os sistemas de comunicação 
e telecomunicações  

    600.78  600.78 1.72 

14 Das telecomunicações     6.01    6.01 0.02 
15 Elementos de infra-

estrutura sustentável, RW 
colheita, vegetação e tanque 
de armazenamento de água 
no verão  

    1263.72  1263.72 3.62 

16 Águas residuais 
descentralizadas, rede e 
gestão de resíduos sólidos  

    3532.44  3532.44 10.11 

17 Imóveis - industriais e de 
Negócios  

    5509.26  5509.26 15.76 

18 Imóveis - Comercial      1826.97  1826.97 5.23 
19 Imóveis - Residencial      1465.76  1465.76 4,19 
20 Edifícios - Deputado      21.10  21.10 0.06 
21 Edifícios - desenvolvimento 

de infra-estruturas sociais  
    1650.28  1650.28 4.72 
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Sl. 
No. 

Descrição Infra-estrutura 
comum de CAC 

CAC 
conectividade e 
infraestrutura 

externa 

APH e ATC e 
comum de 

desenvolvimento 
de  infra-estruturas 
especializadas agri  

O investimento 
do sector 

privado na 
produção 

fazendas e 
terrenos 

industriais 

AOA Custo 
Total 

(milhões) 
para 

investiment
o CAC 

Custo 
Total 
(US$ 

milhõe
s) para 
investi
mento 
CAC Modo de desenvolvimento 

(veja nota €) 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 

22 Escolas primárias incluindo 
casas do pessoal  

1857.99      1857.99 5,32 

23  Centro de saúde primários 
incluindo casas do pessoal 

287.16      287.16 0.82 

24 Funcionários de hospitais e 
suas residências 

26.91      26.91 0.08 

25  Infra-estrutura Agro 
especializada  dentro de 
APH e ATC 

    10945.16  10945.16 31.31 

26 Activos fixos diversos 69.81   500.00  569.81 1.63 
27 Custo de mão-de-obra 

durante o período pré-
operatório   

90.30 12.65 56.13  159.08 0.46 

28 Despesas preliminares, 
empresa formação e 
despesas de R&R 

    304.90  304.90 0.87 

29 Consultoria, projeto, 
engenharia detalhada e a 
supervisão dos custos do 
projecto   

96.88 17.93 196.46  311.27 0.89 

30 Marketing inicial e as 
despesas de lançamento do 
projeto  

    280.66  280.66 0.80 

31 Pré-operatório e outras 
despesas  

56.99 10.55 280.66  348.20 1.00 

32 Planos 581.03 107.54 2806.56  3495.13 10.00 
33 Os juros durante a 

construção 
  5075.90  5075.90 14.52 



   

253 

Sl. 
No. 

Descrição Infra-estrutura 
comum de CAC 

CAC 
conectividade e 
infraestrutura 

externa 

APH e ATC e 
comum de 

desenvolvimento 
de  infra-estruturas 
especializadas agri  

O investimento 
do sector 

privado na 
produção 

fazendas e 
terrenos 

industriais 

AOA Custo 
Total 

(milhões) 
para 

investiment
o CAC 

Custo 
Total 
(US$ 

milhõe
s) para 
investi
mento 
CAC Modo de desenvolvimento 

(veja nota €) 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 

34 O investimento na 
agricultura privada ACPZ 
investimento ∞ 

   63309.36 63309.36 181.11 

44 Investimento por ocupante 
de unidades de APH e ATC 

   112913.00 
 

112913.00 323.01 

  Total 13870.36 2258.29 65132.41 176222.36 257483.42 736.57 
 
** Inclui centros de agregação / centros de coleta, público e comunidade banheiros com fossas sépticas além de banheiros para ser construída por unidades do 
ocupante, mecanismo de escoamento de resíduos sólidos, fonte de água públicos, lojas e amenidades públicas, shopping rural, cantinas, restaurantes, hotéis do 
orçamento, das estruturas religiosas, centro comunitário, ônibus, caminhonetes, posto policial, segurança e instalações de segurança, posto de combustível, centro 
de reparação automóvel, centro de exibição de produtos rurais, salas de exposições e seminários, acesso à internet e centro de comunicações, habitação, casa de 
hóspedes, dormitório de trabalhadores, etc. 
 
∞ Chegou baseada no investimento proposto em outras zonas de desenvolvimento, considerando a natureza da atividade e a extensão da área.  
 

Modo de desenvolvimento € 
1 

Modo 
Financiamento através de MINAGRIF e 

implementado através de CAC-PIU 
3 Modo APH e ATC SPV 

2 
Modo 

Financiados através de RoA e executadas por 
terceiros das respectivas agências governamentais 

4 Modo O investimento por parte de empresas 
privadas das unidade ocupantes 

 
*@ Taxa de câmbio de $ 1 = 349,57 AOA 
 
Fonte: Análise de MACE 
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Tabela 13.10: Resumo do ano-sábio investimento CAC  
 

Sl.  
N#. 

Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4  Ano 5 Ano 6 Ano 7 

Custo 
Total 

(milhões) 
AOA para 

CAC  

Custo 
Total 
(US$ 

milhões) 
para 
CAC  

1 Infra-estrutura comum 
do CAC, incluindo  
infra-estruturas 
especializadas 

7058.63 6811.73      13870.36 39.68 

2 CAC conectividade e 
infraestrutura externa 

1615.02 643.27      2258.29 6.46 

3 APH e ATC 
desenvolvimento e 
infra-estruturas 
comuns,  infra-
estruturas 
especializadas agri no 
APH e limites do ATC 

15618.19 24945.35 7790.13 5992.41 10786.33   65132.41 186.32 

4 O investimento do 
sector privado na 
produção fazendas e 
terrenos industriais 

31654.68 31654.68 56456.50 22582.60 11291.30 11291.30 11291.30 176222.36 504.11 

 
Investimento Total - 
CAC 

55946.52 64055.03 64246.63 28575.01 22077.63 11291.30 11291.30 257483.42 736.57 

 
*@ Taxa de câmbio de$ 1 = 349.57 AOA 

Fonte: Análise de MACE 
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Capítulo 14  

Fatores de rendimento 

 

 
14.1. Fluxos de rendimento QAC/CAC 
 

Os impulsionadores económicos do  
QAC/CAC para receitas são identificados 
para garantir a auto-sustentação das 
operações. Tabela 12.1, 12.3 e 12.4 fornece os 
detalhes do fluxo de receita QAC/CAC. 
 
14.2. Faturamento de rendimentos- 

QAC/CAC-SPV 
 
 A Tabela 14.1 e Exposição 14.1 
apresenta o resumo da receita total para 
gerações de QAC SPV e a Tabela 14.2 e 
Exposição 14.2 apresenta o resumo da receita 
total gerações para CAC-SPV sobre a 
projectada operação período de 15 anos 
(incluindo dois anos de desenvolvimento fase-
I) e também o rendimento de cada uma das 
fontes de geração de receita identificados.   

  
A totalidade das receitas de QAC SPV 

é estimada em AOA 1404.56 milhões durante 
o primeiro ano de operação, ou seja, 3 ano de 
início das atividades do projeto, AOA 1446.71 
milhões no segundo ano de operação, a AOA 
1490.11 milhões no terceiro ano de operação, 
a AOA 1580.86 milhões e AOA 1535.81 
milhões no quarto e quinto ano de operação. 
 

A receita total da CAC-SPV é estimado 
para ser AOA 856.72 milhões durante o 
primeiro ano de operação, ou seja, 3 ano de 
início das atividades do projeto, AOA 882.42 
milhões no segundo ano de operação, a AOA 
908.89 milhões no terceiro ano de operação, 
AOA 936.16 milhões e AOA 964.25 milhões 
no quarto e quinto anos de operação. 
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Tabela 14.1: Total de receita - SPV-QAC 
 

AOA (em milhões) 
S. 

N#. 
Descrição 

Ano  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 

1 Receitas de manutenção 
das instalações 

-  -   1404.56   1446.71   1490.11   1534.81   1580.86   1628.29   1677.14   1727.45   1779.28   1832.66   1887.64   1944.26   2002.59   21936.36  

 
- O total das receitas de 
QAC SPV 

-  -   1404.56   1446.71   1490.11   1534.81   1580.86   1628.29   1677.14   1727.45   1779.28   1832.66   1887.64   1944.26   2002.59   21936.36  

 
Fonte: Análise de MACE  
 

Exposição 14.1: Total de receita - SPV-QAC 
 

 
Fonte: Análise de MACE  
 

- -
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Tabela 14.2: Total de receita - CAC-SPV 
 

AOA (em milhões) 
S. 

N#. Descrição 
Ano  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total 
1 Receitas de manutenção das 

instalações 
-   -    856.72   882.42   908.89   936.16   964.25   993.18   1022.98   1053.67   1085.29   1117.84   1151.37   1185.91   1221.49   13380.17  

 
Total das receitas - CAC-
SPV 

-   -    856.72   882.42   908.89   936.16   964.25   993.18   1022.98   1053.67   1085.29   1117.84   1151.37   1185.91   1221.49   13380.17  

Fonte: Análise de MACE  
 

Exposição 14.2: Total de receita - CAC-SPV 
 

 
Fonte: Análise de MACE 
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14 14.3. A geração de receita - APH e ATC SPV 
 

Tabela 14.3 fornece um fluxo de renda para APH e ATC SPV. Para realizar a visão, são 
necessários esforços concertados para desenvolvimento e marketing para perceber o potencial de 
receita.  
 

Tabela 14.3: Detalhes de APH e ATC SPV - receita 
 

Elementos de 
desenvolvimento 

Detalhes de APH e ATC SPV receita 

 Receitas provenientes de 
lotes urbanizados de 
APH e ATC - industrial, 
residencial, comercial, 
zonas sociais e  

o APH e ATC-SPV é mercado ativamente o multi-formatado 
para lotes urbanizados como de uso misto, residencial, 
industrial, comercial e social; 

o O APH e ATC- SPV entraria em um longo prazo curto prazo 
de arrendamento/aluguel/locação anual/mensal locação 
financeira com o ocupante industries/residencial / 
comercial área institucional usuários; e 

o Geração de renda a partir de terras inexploradas de 
arrendamento a longo prazo desenvolvido/land-
arrendamento a longo prazo, desenvolvido land-curto 
prazo, locação financeira, locação anual desenvolvido terra-
terra, desenvolveu-mensal locação financeira são 
computados.    

 Receitas do espaço 
construído - Industrial, 
residencial, comercial, 
zonas sociais e 

o APH e ATC SPV deve também activamente o mercado 
multi-formatado construída para o espaço como de uso 
misto, residencial, industrial, comercial e social; 

o APH e ATC SPV entraria em arrendamento a longo prazo 
curto prazo/aluguel/locação financeira mensal para 
utilização de espaço construído com o ocupante industries/ 
residencial/comercial área institucional usuários; e 

o  Geração de renda a partir do espaço construído - 
arrendamento de longa duração, acima do espaço - Locação 
de curto prazo, espaço construído - locação financeira 
mensal é calculado. 

 Receitas de facility 
management  

o O&M de APH e ATC, utilitários e agro especializada de 
infra-estrutura para garantir a entrega do projeto padrões 
de serviço, deve ser dada maior importância. APH e 
princípios de funcionamento do ATC é necessário aderir 
aos mais altos padrões dos trabalhadores para a segurança, 
higiene e meio ambiente e necessidade de estar em 
conformidade com diversas normas internacionais / 
nacionais; e 

o A renda de facility management é computada. 
 A geração de renda de 

operações de  infra-
estrutura especializada 
agri 

o Receitas de operações de  infra-estrutura especializada agri 
no APH e ATC cobrindo armazéns, centros de compras, a 
embalagem e rotulagem, classificação e ordenação, de 
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14 
Elementos de 

desenvolvimento 
Detalhes de APH e ATC SPV receita 

qualidade e laboratório de controlo da qualidade, prédio 
administrativo, etc. são computados. 

 A geração de renda de 
juros sobre depósitos 

o Os rendimentos de juros também irão aumentar a APH e 
ATC SPV baseada sobre os depósitos recolhidos a partir de 
unidades de ocupação, e outros depósitos e estes 
rendimentos são computados.  

Fonte: Análise de MACE  
 

Fora de várias correntes dos fluxos de 
receitas para o APH e ATC, apenas alguns 
fluxos são considerados para análise de 
viabilidade sobre uma base conservadora. 
Exposição 14.3 fornece detalhes sobre as 
considerações no sentido de fontes de receita. 

As outras receitas podem ser considerados 
como uma parte separada de APH e ATC SPV 
como atividades são bastante diferentes do 
dia-a-dia de APH e ATC SPV. 

 
Exposição 14.3: Fontes de Receita - APH e ATC SPV 

 

 
Fonte: Análise de MACE 
 

 Tabela 14.4 e Exposição 14.4 
apresenta o resumo da fase-inteligente de 
geração de receitas para APH e ATC SPV.  
  

A receita total da APH e ATC SPV é 
estimado para ser AOA 27528.44 milhões 
durante o primeiro ano de operação, ou seja, 

um ano depois do início das atividades do 
projeto, AOA 11256.53 milhões no segundo 
ano de operação, a AOA 15984.17 milhões no 
terceiro ano de operação, a AOA  11354.01 
milhões e AOA 10748.54 milhões no quarto e 
quinto ano de operação. 

Considerados na análise de viabilidade

•Receitas provenientes de lotes
urbanizados - industrial, residencial,
comercial e zonas sociais

•Receitas de desenvolvido espaço 
construído - Residencial, comercial e zonas 
sociais

•Encargos de gestão de instalações
•As receitas de exploração de serviços de 
infra-estrutura especializada agri, etc

•Juros sobre depósitos

Não é considerada na análise de 
viabilidade

•As margens comerciais e de infra-
estruturas sociais comuns

•A renda apoio do negócio
•Rendimentos de serviços de EPC para 
construção de unidades de ocupação

•Várias Receitas de facilitação de negócios, 
tie break, suporte de marketing, branding

•As margens de alimentação e restaurante, 
máquinas de venda automática

•As receitas de publicidade
•Veículo e caminhonetes
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Tabela 14.4: Total de receita - APH e ATC SPV 
AOA (em milhões) 

S. N# Descrição 
Ano Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

1 Terras inexploradas de arrendamento a 
longo prazo 

                                

2 Terrenos urbanizados de arrendamento a 
longo prazo 

    11935.12 1947.75 3505.94           17388.81 

3 Terrenos urbanizados de arrendamento de 
curto prazo 

                  

4 Locação Anual terra desenvolvido      88.41 118.31 144.28 144.28 169.53 169.53 169.53 199.19 199.19 199.19 234.05 234.05 234.05 2303.58 
5 Espaço de arrendamento a longo prazo     9220.06 1492.46 2686.43 

          
13398.95 

6 Espaço de locação de curto prazo        
          

 
7 Locação financeira mensal     291.04 469.57 572.65 672.87 672.87 672.87 790.62 790.62 790.62 928.98 928.98 928.98 1091.55 9602.19 
8 Facility management     3070.31 3543.28 4143.74 4497.87 4549.28 4603.16 4659.69 2454.60 2322.00 2410.57 2507.81 2614.76 2732.62 44109.68 
9 Outros rendimentos     62.87 101.43 123.69 145.34 145.34 145.34 170.77 170.77 170.77 200.66 200.66 200.66 235.77 2074.07 

10 Receitas de exploração directa de  serviços 
especializados 

    2860.63 3583.73 4807.44 5288.19 5817.01 6398.71 7038.58 7742.43 7936.00 8134.40 8208.87 8208.87 8208.87 84233.71 

 
Total das receitas - APH e ATC SPV     27528.44 11256.53 15984.17 10748.54 11354.01 11989.60 12829.18 11357.62 11418.58 11873.79 12080.36 12187.32 12502.86 173111.00 

Fonte: Análise de MACE  
 

Exposição 14.4: Total de receita - APH e ATC SPV 
 

 
Fonte: Análise de MACE 
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Capítulo 15 

Meios de financiamento, análise de modelos 

financeiros e de investimento 
 
 
15.1. Análise do modelo 
 

Tabela 12.1, 12.3 e 12.4 explica a 
abordagem ao financiamento de cada 
elemento de desenvolvimento QAC /CAC e 
análise de viabilidade dos nós. 

Tabela 15.1fornece os detalhes de 
meios de financiamento de infra-estrutura 
comuns QAC/CAC, conectividade, APH e 
ATC. 

 
Tabela 15.1: Detalhes de meios de financiamento para  elemento de desenvolvimento 

QAC/CAC 
 

Mais detalhes 
Desenvolvimento Principais elementos considerados para análise financeira 
 QAC/CAC/infra-estruturas comuns, incluindo  infra-estruturas especializadas; 
 QAC/CAC conectividade e infra-estrutura externa; e 
 APH e ATC desenvolvimento e infra-estruturas comuns,  infra-estruturas especializadas agri 

no APH e limites do ATC. 
Considerações gerais para meios de financiamento 
 Os recursos financeiros constituem um dos factores chave na realização dos objectivos e 

alcançar os objectivos de QAC/CAC; 
 O modelo financeiro específico do projecto é desenvolvido, e as análises financeiras são 

apresentadas; 
 O desenvolvimento elementos serão financiadas através de IFM/FIs empréstimo, um 

empréstimo a partir de outras fontes, o PPP concessionária equidade empréstimo, prazo, 
organizados pela concessionária PPP na fase inicial e as fases subseqüentes através da 
acumulação interna e a abordagem varia de acordo com o elemento de desenvolvimento; e 

 Assim, o estudo inclui a análise de fases e financiamento cálculo de meios de financiamento 
durante cada fase do desenvolvimento. 

Meios de financiamento 

Sl. 
No. 

Elemento de 
desenvolvime

nto 
Mais detalhes 

1 QAC/CAC/i
nfra-
estruturas 
comuns, 
incluindo  

o Predominantemente financiados através de empréstimos das 
IFM/FIs. O Minfin, RoA entra um convénio com a IFM/FIs. 

o O RoA irá reembolsar o empréstimo através de suas próprias 
dotações orçamentais. 
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15 
Mais detalhes 

infra-
estruturas 
especializadas 

o Como explicado anteriormente, o desenvolvimento do 
QAC/CAC devem estar sob o controle de QAC/CAC-PIU criados 
dentro de MINAGRIF para gerenciar a implementação de 
QAC/CAC. A PIU sendo formados sob MINAGRIF devem ter 
representantes de RoA e o Governo Local. A O&M do QAC/CAC 
devem estar sob o controle de QAC/CAC-SPV. 

o O QAC/CAC-SPV será inteiramente uma entidade do sector 
privado. De QAC SPV terá contribuição de capital AOA 10000.   

o O montante será fornecido a QAC/CAC-PIU como uma 
contribuição do MINAGRIF e não-base de reembolso para o 
financiamento de infra-estrutura comuns QAC. 

o A quantidade de AOA 22740.08 milhões serão fornecidos a PIU 
de QAC e 

o A quantidade de AOA 13870.35 milhões serão fornecidos ao 
CAC-PIU. 

2 QAC/CAC 
conectividade 
e 
infraestrutura 
externa 

o Financiados através de outras fontes. O Minfin, RoA entra um 
acordo com outras instituições financeiras. 

o O montante devem ser fornecidas às respectivas agências 
governamentais como uma contribuição do RoA sobre uma base 
não reembolso do ponto de vista da execução de agências 
governamentais de financiamento de infra-estrutura externa de 
QAC e conectividade. O RoA irá reembolsar o empréstimo através 
de suas próprias dotações orçamentais. 

o A quantidade de RUB 3495.80 milhões serão fornecidos para o 
financiamento de infra-estrutura externa de QAC e conectividade. 

o A quantidade de RUB 2258.28 milhões serão fornecidos para 
financiamento CAC conectividade e infra-estrutura externa. 

3 APH e ATC 
desenvolvime
nto e infra-
estruturas 
comuns,  
infra-
estruturas 
especializadas 
agri no APH e 
limites do 
ATC 

o Através de uma combinação das seguintes fontes: 
 1 Fonte: o Minfin, RoA entra um convénio com a IFM/FIs, e a 

quantidade de AOA 30852.90 milhões serão fornecidos a 
QAC-PIU. Da mesma forma, o Minfin, RoA entra um convénio 
com a IFM/FIs, e a quantidade de AOA 21983.17 milhões 
serão fornecidos ao CAC-PIU. 

 A partir desses quanta, uma quantidade de RUB 8112.82 
milhões serão fornecidos para APH e ATC SPV através de 
QAC PIU e quantidade semelhante de AOA 8112.82 milhões 
serão fornecidos para APH e ATC SPV através do CAC-PIU 
como uma contribuição do MINAGRIF e não-base de 
reembolso montante para o financiamento de parte APH e 
ATC desenvolvimento e infra-estruturas comuns, infra-
estruturas especializadas agri no APH e ATC limites; 

 2 Fonte: Equity contribuição do PPP concessionária; 
 3 Fonte: Termo empréstimo a ser providenciado pelo PPP 

concessionária; e 
 4 Fonte: contabilidade interna do produto da APH e 

desenvolvimento do ATC e O&M. 
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15 Mais detalhes 
o A fonte arrecadação 1 (ou seja, a contribuição de MINAGRIF 

através de QAC/CAC-PIU) AOA é 8112.82 milhões; 
o A fonte 2 com arrecadação de capital da concessionária é 10.000 

PPP AOA; 
o 3 a fonte  de arrecadação é componente de empréstimo prazo AOA 

32450.71 milhões. O termo empréstimo será  levantada contra a 
terra, infra-estruturas, edifícios e outros activos fixos e devem ser 
protegidos como a primeira carga. Estrutura de capital a dívida e 
deve ser decidida pela concessionária adere aos termos do contrato 
de concessão;  

o Para o desenvolvimento em fases subseqüentes, a despesa de 
capital é cumprido através da apropriação de AOA 24568.87 4 
milhões de arrecadação fonte; e 

o Assim, os meios de financiamento para APH e ATC permanece 
mesmo para ambos e QAC/CAC. 

 

 
 

Tabela 15.2 e 15.3 fornece um resumo do ano-sábio  investimento QAC/CAC, meios de 
financiamento e utilização de IFM/FIs empréstimo. 
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Tabela 15.2: Resumo do ano-sábio investimento QAC, meios de financiamento e utilização de empréstimos das IFM/FIs 
 

Sl.  
N#. 

Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4  Ano 5 Ano 6 Ano 7 

AOA Custo 
Total 

(milhões) 
para 

investimento 
QAC 

Custo 
Total (US$ 
milhões) 

para 
investimen

to QAC 
O investimento 

1 Infra-estrutura comum 
QAC, incluindo  infra-
estruturas especializadas 

12121.08 10619.01           22740.09 65.05 

2 Conectividade e infra-
estrutura externa QAC 

2500.02 995.79           3495.81 10.00 

3 APH e ATC 
desenvolvimento e infra-
estruturas comuns,  infra-
estruturas especializadas 
agri no APH e limites do 
ATC 

15618.19 24945.35 7790.13 5992.41 10786.33     65132.41 186.32 

4 O investimento do sector 
privado na produção 
fazendas e terrenos 
industriais 

48699.51 48699.51 56456.50 22582.60 11291.30 11291.30 11291.30 210312.01 601.63 

 
- Investimento Total QAC 78938.79 85259.66 64246.63 28575.01 22077.63 11291.30 11291.30 301680.32 863.00 

Através de uma infra-estrutura comum QAC – finanças 
5 A contribuição de 

MINAGRIF de QAC-PIU 
utilizando IFM/ 
financiamento FIs 

12121.08 10619.00           22740.08 65,05 

6 O investimento de capital na 
SPV - QAC pelo sector 
privado.  

  0.01           0.01 0.00 

 QAC Total infra-estrutura 
comum 
 
 

12121.08 10619.01      22740.09 65.05 
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Sl.  
N#. Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4  Ano 5 Ano 6 Ano 7 

AOA Custo 
Total 

(milhões) 
para 

investimento 
QAC 

Custo 
Total (US$ 
milhões) 

para 
investimen

to QAC 
Meios de financiamento - conectividade e infra-estrutura externa QAC 

7 A contribuição da RoA 
utilizando outras fontes de 
financiamento 

2500.02 995.78           3495.80 10.00 

Meios de financiamento - APH e ATC SPV 
8 A contribuição de 

MINAGRIF de APH e ATC 
SPV através de QAC PIU 

3123.67 4989.15           8112.82 23,21 

9 O investimento de capital na 
APH e ATC SPV pelo PPP 
concessionária 

0,01             0,01 0,00 

10 Prazo empréstimo para APH 
e ATC SPV para ser 
arranjado pelo PPP 
concessionária 

12494.50 19956.21           32450.71 92,83 

11 Contabilidade interna APH e 
ATC SPV  

   7790.13 5992.41 10786.33     24568.87 70,28 

 Total - meios de 
financiamento - APH e ATC 
SPV 

15618.19 24945.35 7790.13 5992.41 10786.33   65132.32 186.32 

Meios de financiamento - o investimento do sector privado na produção e unidades industriais. 
12 O investimento do sector 

privado na produção 
fazendas e terrenos 
industriais 

48699.51 48699.52 56456.50 22582.60 11291.30 11291.30 11291.30 210312.02 601.63 

 Total - meios de QAC 
finanças  

78938.79 85259.66 64246.63 28575.01 22077.63 11291.30 11291.30 301680.32 863.00 

Ifm/FIs financiamento e utilização 
13 A contribuição de 

MINAGRIF de QAC-PIU 
para infra-estrutura comum 

12121.08 10619.00           22740.08 65.05 
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Sl.  
N#. Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4  Ano 5 Ano 6 Ano 7 

AOA Custo 
Total 

(milhões) 
para 

investimento 
QAC 

Custo 
Total (US$ 
milhões) 

para 
investimen

to QAC 
QAC utilizando 
IFM/financiamento FIs  

14 A contribuição de 
MINAGRIF de QAC-PIU 
para APH e ATC SPV 
utilizando 
IFM/financiamento FIs 

3123.67 4989.15           8112.82 23.21 

 Total 15244.75 15608.15           30852.90 88.26 
*@ Taxa de câmbio de € 1 = 349,57 AOA 

Fonte: Análise de MACE 
 

Tabela 15.3: Resumo do ano-sábio investimento CAC, meios de financiamento e utilização de empréstimos das IFM/FIs 
 

Sl.  
N#

. 
Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4  Ano 5 Ano 6 Ano 7 

AOA Custo 
Total 

(milhões) 
para 

investiment
o CAC 

Custo 
Total 
(US$ 

milhões) 
para 

investime
nto CAC 

O investimento 
1 Infra-estrutura comum do CAC, 

incluindo  infra-estruturas 
especializadas 

7058.63 6811.73           13870.36 39,68 

2 CAC conectividade e 
infraestrutura externa 

1615.02 643,27           2258.29 6,46 

3 APH e ATC desenvolvimento e 
infra-estruturas comuns,  infra-
estruturas especializadas agri no 
APH e limites do ATC 

15618.19 24945.35 7790.13 5992.41 10786.33     65132.41 186.32 
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Sl.  
N#

. 
Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4  Ano 5 Ano 6 Ano 7 

AOA Custo 
Total 

(milhões) 
para 

investiment
o CAC 

Custo 
Total 
(US$ 

milhões) 
para 

investime
nto CAC 

4 O investimento do sector privado 
na produção fazendas e terrenos 
industriais 

31654.68 31654.68 56456.50 22582.60 11291.30 11291.30 11291.30 176222.36 504,11 

 
Investimento Total - CAC 55946.51 64055.03 64246.63 28575.01 22077.63 11291.30 11291.30 257483.42 736.57 

Meios de financiamento - infra-estrutura comum de CAC 
5 A contribuição de MINAGRIF de 

CAC-PIU utilizando 
IFM/financiamento FIs 

7058.63 6811.72           13870.35 39.68 

6 O investimento de capital na CAC 
- SPV pelo sector privado.  

 0,01           0,01 0,00 

 Total infra-estrutura comum de 
CAC 

7058.63 6811.73      13870.36 39.68 

Meios de financiamento - CAC conectividade e infraestrutura externa 
7 A contribuição da RoA utilizando 

outras fontes de financiamento 
1615.02 643.26           2258.28 6.46 

Meios de financiamento - APH e ATC SPV 
8 A contribuição de MINAGRIF de 

APH e ATC SPV através do 
CAC-PIU 

3123.67 4989.15           8112.82 23.21 

9 O investimento de capital na APH 
e ATC SPV pelo PPP 
concessionária 

0,01             0,01 0,000 

10 Prazo empréstimo para APH e 
ATC SPV para ser arranjado pelo 
PPP concessionária 

12494.50 19956.21           32450.71 92.83 

11 Contabilidade interna APH e 
ATC SPV  

  0,00 7790.13 5992.41 10786.33     24568.87 70,28 

 Total - meios de financiamento - 
APH e ATC SPV 
 

15618.19 24945.35 7790.13 5992.41 10786.33     65132.41 186.32 
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Sl.  
N#

. 
Descrição Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4  Ano 5 Ano 6 Ano 7 

AOA Custo 
Total 

(milhões) 
para 

investiment
o CAC 

Custo 
Total 
(US$ 

milhões) 
para 

investime
nto CAC 

Meios de financiamento - o investimento do sector privado na produção e unidades industriais. 
12 O investimento do sector privado 

na produção fazendas e terrenos 
industriais 

31654.68 31654.68 56456.50 22582.60 11291.30 11291.30 11291.30 176222.36 504.11 

 Total - meios de financiar CAC  55946.51 64055.02 64246.63 28575.01 22077.63 11291.30 11291.30 257483.41 736.57 
Ifm/FIs financiamento e utilização 

13 A contribuição de MINAGRIF de 
CAC-PIU para CAC utilizando 
uma infra-estrutura comum de 
financiamento IFM/FIs  

7058.63 6811.72           13870.35 39.68 

14 A contribuição de MINAGRIF de 
CAC-PIU para APH e ATC SPV 
utilizando IFM/financiamento 
FIs 

3123.67 4989.15           8112.82 23.21 

 Total 10182.30 11800.87           21983.17 62.89 
*@ Taxa de câmbio de $ 1 = 349.57 AOA 

Fonte: Análise de MACE 
 

Esclarece-se que a quantidade de equidade contribuição da concessionária PPP depende da opção de desenvolvimento, conforme 
representado na Tabela 15,4. No caso de 100% pelo setor privado, cabe ao setor privado para estruturar o rácio de endividamento.  
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Tabela 15.4: APH e ATC SPV opções de financiamento do capital próprio 
 

Opção 1 - 100 % detida e 
gerida por RoA ou 

Governo Local através 
da designada Agência 
nodal (QAC/CAC-PIU, 

QAC/CAC-SPV) 

Opção 2 - PPP estrutura com RoA e Governo Local 
com 26% de participação no capital (QAC/CAC-

PIU, QAC/CAC-SPV) 

Opção 3 - Participação do RoA, Governo 
Local através de QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-

SPV, instituição financeira e bancos, um 
consórcio de investidores privados - EPC e 

O&M através de agências profissionais 

Opção 4 - 
100 % no 

sector 
privado 

100% do patrimônio 
líquido por RoA e 
Governo Local 
(QAC/CAC-PIU, 
QAC/CAC-SPV) 

1. O equity capital da APH e ATC SPV é 
subscrito/atribuído às diversas agências 
envolvidas no desenvolvimento da APH e ATC 

2. 26% do patrimônio líquido por RoA e Governo 
Local (QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-SPV) e 74% 
pelo sector privado. 

3. Do ponto de vista de fluxo de caixa do RoA e 
Governo Local (QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-
SPV), a contribuição do capital RoA e Governo 
Local (QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-SPV) pode 
ser sob a forma de contribuição para o APH e 
ATC SPV locação inicial contra o prémio a pagar 
pelo sector privado. Caso a concessionária opte 
por componente da dívida maior, resultando em 
menor quantidade de equidade, a diferença entre 
uma locação upfront premium e 26% do 
patrimônio líquido será pago pelo setor privado 
para RoA e Governo Local (QAC/CAC-PIU, 
QAC/CAC-SPV) 

4. Com 26% do patrimônio líquido, RoA/Governo 
Local (QAC/CAC-PIU, QAC/CAC-SPV) devem 
ter controle razoável sobre a gestão da empresa 

5. 26% tem um significado especial no direito das 
sociedades. Para obter uma resolução especial; 
requer, pelo menos, ¾ a maioria na Assembléia 
Geral. Portanto, o bloco 26% atua como uma 
verificação 

1. RoA e Governo Local (QAC/CAC-PIU, 
QAC/CAC-SPV), instituição financeira e 
bancos, um consórcio de investidores de 
private equity deverá subscrever o capital 

2. RoA e o Governo Local (QAC/CAC-PIU, 
QAC/CAC-SPV) manterá 35% do 
patrimônio líquido, e o consórcio de 
investidores de private equity deve 
manter 36% e o restante por instituições 
financeiras e bancos.  

3. O montante do capital subscrito por RoA 
e o Governo Local (QAC/CAC-PIU, 
QAC/CAC-SPV) devem ter a forma de 
uma contribuição para o APH e ATC SPV 
locação inicial contra o prémio a pagar 
pela APH e ATC SPV. Assinatura do 
balanço sobre o período de 
desenvolvimento. APH e ATC SPV pode 
também trabalhar no sentido de 
componente de dívida maior que 35% de 
equidade, destampar o contributo do RoA 
e Governo Local (QAC/CAC-PIU, 
QAC/CAC-SPV) 

100% do 
patrimônio 
líquido do 

sector 
privado 

Fonte: Análise de MACE



 

270 

M
ei

os
 d

e 
fi

n
an

ci
am

en
to

, a
n

ál
is

e 
d

e 
m

od
el

os
 

fi
n

an
ce

ir
os

 e
 d

e 
in

ve
st

im
en

to
 

15 Tabela 15.5 e Exposição 15.1 apresenta os meios de financiamento - APH e ATC SPV, 
aplicáveis tanto QAC/CAC. 

 
Tabela 15.5: Meios de financiamento - APH e ATC SPV 

AOA (em milhões) 

O ano que termina Custo  
A fase I Fase II Fase III A fase 

IV 
1 2 3 4 5 

Capital inicial pelo PPP 
concessionária 

0,01 0,01       

Contribuição do MINAGRIF 
financiadas através de IFM / FIs 

8112.82     

A dívida inicial 32450.71 32450.71       
Contabilidade interna  24568.87   7790.13 5992.41 10786.33 
Total dos fundos utilizados 65132.41 40563.54 7790.13 5992.41 10786.33 

Fonte: Análise de MACE 
 
Exposição 15.1: Meios de financiamento - APH e ATC SPV (AOA em milhões de euros) 

 

 
Fonte: Análise de MACE 
 

Tabela 15.6 fornece os detalhes de meios de financiamento de infra-estrutura comuns 
QAC/CAC, conectividade, APH e ATC. 

 
 
 
 
 

Capital total e 
contribuição, 

8112.83

Total da dívida, 
32450.71

Accual interno, 
24568.87

Capital total e contribuição Total da dívida Accual interno
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Tabela 15.6: Detalhes da análise financeira de elemento de desenvolvimento QAC/CAC 
 

Apresentam Mais detalhes 
C

on
si

d
er

aç
õe

s 
ge

ra
is

 p
ar

a 
m

ei
os

 d
e 

fi
n

an
ci

am
en

to
 

o As estimativas de resultados financeiros, considerando as projeções de receitas, 
despesas operacionais, fontes de financiamento, custos de financiamento, 
tributação, etc. ao longo do horizonte do projeto são trabalhadas em detalhe. A 
demonstração de fluxo de caixa e o balanço patrimonial projetado para o 
horizonte de projeto também são preparados; 

o Os indicadores financeiros como a TIR, o payback e DSCR são computados; e 
o Exposição 15.2 apresenta as actividades acima referidas. 
 

Exposição 15.2: Análise de modelos financeiros e de investimento – QAC/CAC 
 

 
Fonte: Análise de MACE 

C
u

st
o 

d
as

 o
p

er
aç

õe
s 

o O cálculo detalhado do custo de operação de cobertura de matérias-primas, 
ingredientes, utilitários, salários e remuneração, fluxo de saída em termos de 
know-how técnico / royalties / contratação ou delegação de peritos / outras 
taxas para parcerias com instituições externas / organizações, reparações e 
manutenção, seguro, as despesas de funcionamento administrativo, salários, 
despesas administrativas, despesas de comercialização, de financiamento, de 
juros sobre o empréstimo de longo prazo, depreciação, etc.; e 

o A principal fonte de energia é através de fonte de alimentação externa da rede 
nacional, e também, o fornecimento de cativos das unidades de geração de 
energia standby também são fornecidos. O custo de energia, a água e o 
combustível são considerados no custo de operação. 

A
ná

lis
e 

Fi
na

nc
ei

ra
 e

 
op

çõ
es

 d
e 

re
ce

it
as

Desenvolvimento de projeto 
localização modelo financeiro 

específico

Identificação dos diversos fluxos de receitas 

Desenvolvimento de modelo de receita sobre o 
projeto horizonte

Estruturação de preços e geradores 
de receita

Benchmarking

A auto-sustentação e modelo inovador

O
s 

re
su

lt
ad

os
 d

e 
op

er
aç

ão As estimativas de resultados 
financeiros durante o horizonte do 

projeto

As despesas de funcionamento e manutenção

Lucros e Perdas, fluxo de caixa e balanço do 
período projectado

Cálculo de rácios financeiros - DSCR, TIR, pay-
back, etc.



 

272 

M
ei

os
 d

e 
fi

n
an

ci
am

en
to

, a
n

ál
is

e 
d

e 
m

od
el

os
 

fi
n

an
ce

ir
os

 e
 d

e 
in

ve
st

im
en

to
 

15
 

 
Sl. No. Elemento de desenvolvimento Mais detalhes 

1 QAC/CAC/ infra-estruturas 
comuns, incluindo  infra-estruturas 
especializadas 

Tabela 15.7 & 15.11 e Exposição 
15.3 e 15.5 fornece o custo de 
operação de QAC/CAC-SPV. 

2 QAC/CAC conectividade e 
infraestrutura externa 

Não aplicável. Deve ser feito 
pelo respectivo Governo 
(terceira parte) agências.  

3 APH e ATC desenvolvimento e 
infra-estruturas comuns,  infra-
estruturas especializadas agri no 
APH e limites do ATC 

Tabela 15.15 e Exposição 15.7 
fornece o custo de operação de 
APH e ATC SPV. 

 

D
es

p
es

as
 F

in
an

ce
ir

as
 

Sl. 
No. 

Elemento de 
desenvolvimento 

Mais detalhes 

1 QAC/CAC/ infra-estruturas 
comuns, incluindo  infra-
estruturas especializadas 

o A contribuição de MINAGRIF de 
QAC/CAC-PIU se financiadas através 
de IFM/FIs empréstimo ou de outras 
instituições financeiras não tem 
encargos financeiros e é o montante não 
reembolsável a partir da perspectiva de 
QAC/CAC-PIU; 

o A amortização é calculada de acordo 
com o método da linha recta e o método 
de valor de imposto de renda (efeito) 
para trabalhar para fora o custo de 
operação e rentabilidade de 
QAC/CAC-SPV; 

o A abordagem é a de fornecer um 15% de 
margem operacional para o  SPV-
QAC/CAC 

o O lucro antes de impostos e 
amortizações é positiva desde o 
primeiro ano de operação. O montante 
gasto em despesas preliminares é 
amortizado ao longo de um período de 
13 anos; e 

o Tabela 15.8 & 15.12 e Exposição 15.4 e 
15.6 dá detalhes da análise de 
rentabilidade de QAC/CAC. 
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Sl. 
No. 

Elemento de 
desenvolvimento 

Mais detalhes 

2 QAC/CAC conectividade e 
infraestrutura externa 

o A contribuição do RoA não tem 
encargos financeiros e é o montante não 
reembolsável a partir da perspectiva de 
agências do governo de executar o 
desenvolvimento elementos; e 

o Além disso, os resultados da operação 
não são aplicáveis à SPV QAC/CAC-
uma vez que estas actividades são 
realizadas pelo respectivo Governo 
(terceira parte) agências. 

3 APH e ATC desenvolvimento 
e infra-estruturas comuns,  
infra-estruturas 
especializadas agri no APH e 
limites do ATC 

o A contribuição de QAC/CAC-PIU 
(financiado pelo MINAGRIF 
contribuição e fornecidos por IFM/FIs 
empréstimo), não tem encargos 
financeiros e é sobre o montante não 
reembolsável a partir da perspectiva de 
APH e ATC SPV; 

o A taxa de juros considerada para o 
termo empréstimo é de 18% por ano, e o 
termo empréstimo é reembolsado no 1º, 
2º e 3º ano de operação, ou seja, com 
início após dois anos correspondente ao 
período de desenvolvimento fase-I e a 
conclusão depois de três anos de 
desenvolvimento, fase-I; 

o A amortização é calculada de acordo 
com o método da linha recta e o método 
de valor de imposto de renda (efeito) 
para trabalhar para fora o custo de 
operação e rentabilidade de APH e ATC 
- SPV; 

o O lucro operacional é positiva desde o 
primeiro ano de operação. O montante 
gasto em despesas preliminares é 
amortizado ao longo de um período de 
13 anos; 

o A provisão para a tributação é feita de 
acordo com a taxa em vigor. 10 anos de 
período de férias imposto é considerado; 
e 

o Tabela 15.16 e Exposição 15.8 dá 
detalhes da análise de rentabilidade. 
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Sl. No. Elemento de 

desenvolvimento 
Mais detalhes 

1 QAC/CAC/ infra-
estruturas comuns, 
incluindo  infra-
estruturas 
especializadas 

o O QAC/CAC/SPV-modelo é 
estruturada a partir de 15% de margem 
operacional. 

2 QAC/CAC 
conectividade e 
infraestrutura externa 

o A contribuição do RoA não tem encargos 
financeiros e é o montante não 
reembolsável a partir da perspectiva de 
agências do governo de executar o 
desenvolvimento elementos; e 

o Além disso, os resultados da operação 
não são aplicáveis à SPV QAC/CAC-
uma vez que estas actividades são 
realizadas pelo respectivo Governo 
(terceira parte) agências. 

3 APH e ATC 
desenvolvimento e 
infra-estruturas 
comuns,  infra-
estruturas 
especializadas agri no 
APH e limites do ATC 

o O modelo financeiro e de negócios para 
APH e ATC permanece mesmo para 
ambos e o QAC/CAC;  

o Descontando os fluxos de caixa a valor 
presente, da taxa interna de retorno do 
projeto depois de impostos, de 16.67%, 
com base em 13 anos de operação. 

o A contribuição de QAC/CAC-PIU 
(financiados a partir MINAGRIF 
contribuição, fornecido pela IFM/FIs), 
projeto de empréstimo da equidade e 
empréstimo de longo prazo só são 
exigidas para a Fase I, Fase II, III e IV são 
financiados através da acumulação 
interna. A equidade TIR (pós-impostos) 
funciona para 20.25%, considerando a 
contribuição de QAC/CAC-PIU 
(financiados a partir MINAGRIF 
contribuição, fornecido pela IFM/FIs 
empréstimo), PPP concessionária Projeto 
equidade como capital próprio.    
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Sl. No. Elemento de 

desenvolvimento 
Mais detalhes 

1 QAC/CAC/ infra-estruturas 
comuns, incluindo  infra-
estruturas especializadas 

o A contribuição de MINAGRIF 
não tem encargos financeiros e é o 
montante não reembolsável e, 
portanto, não aplicáveis.  

2 QAC/CAC conectividade e 
infraestrutura externa 

o A contribuição do RoA não tem 
encargos financeiros e é o 
montante não reembolsável e, 
portanto, não aplicáveis. 

3 APH e ATC 
desenvolvimento e infra-
estruturas comuns,  infra-
estruturas especializadas agri 
no APH e limites do ATC 

o A relação média é de 1,6 para o 
período de reembolso; e  

o A análise indica que a capacidade 
de reembolso é satisfatório. 
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ta

d
o o Durante o período de construção, os fundos estão disponíveis, como uma 

contribuição, a prazo, empréstimos e capital próprio como aplicável ao elemento 
de desenvolvimento. Nos anos subsequentes, o influxo de dinheiro é dos lucros 
da operação e é utilizado para aumentar o capital de trabalho requisitos, 
pagamento de impostos e o reembolso do empréstimo de longo prazo como 
aplicável para elemento de desenvolvimento relevantes. O excedente permanece 
com a empresa como saldo bancário e de caixa é implantado para atender as 
despesas de capital das fases subseqüentes.  

 
Sl. No. Elemento de 

desenvolvimento 
Mais detalhes 

1 QAC/CAC/ infra-
estruturas comuns, 
incluindo  infra-
estruturas 
especializadas 

o Pode ser visto que o SPV QAC/CAC-
tesouraria será confortável desde o 1º ano 
de funcionamento; e 

o Tabela 15.9 e 15.13 apresenta a 
demonstração de fluxo de caixa projetado 
para QAC/CAC. 
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2 QAC/CAC 

conectividade e 
infraestrutura externa 

o Os resultados da operação não são 
aplicáveis à SPV QAC/CAC-uma vez que 
estas actividades são realizadas pelo 
respectivo Governo (terceira parte) 
agências. 

3 APH e ATC 
desenvolvimento e 
infra-estruturas 
comuns,  infra-
estruturas 
especializadas agri no 
APH e limites do ATC 

o Pode ser visto que a APH e ATC SPV da 
tesouraria será confortável desde o 1º ano 
de operação. Até o final do 15º ano, a APH 
e ATC SPV terá um saldo de AOA 
22208.69 milhões de dividendos após 
saída de AOA 35144.01 milhões ao longo 
de 15 anos de funcionamento e a fuga de 
capitais para a Fase II, III e IV para a 
melodia de AOA 24568.87 milhões. 
Assim, este componente de 
desenvolvimento é adepta ao PPP modo 
de desenvolvimento; e 

o Tabela 15.17 mostra o resumo da 
demonstração de fluxo de caixa projetado, 
e Tabela 15.18 apresenta as projeção de 
fluxos de caixa. 
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Sl. No. Elemento de 

desenvolvimento 
Mais detalhes 

1 QAC/CAC/ infra-
estruturas comuns, 
incluindo  infra-
estruturas 
especializadas 

o A contribuição de MINAGRIF não tem 
encargos financeiros e é o montante não 
reembolsável e, portanto, não aplicáveis.  

2 QAC/CAC 
conectividade e 
infraestrutura externa 

o A contribuição do RoA não tem encargos 
financeiros e é o montante não 
reembolsável e, portanto, não aplicáveis. 

3 APH e ATC 
desenvolvimento e 
infra-estruturas 
comuns,  infra-
estruturas 
especializadas agri no 
APH e limites do ATC 

o O período de retorno para a proposta de 
APH e ATC seria de cinco anos e sete 
meses para a fase-I investimentos, 
considerando-se o investimento para a 
Fase II, III e IV, através de acúmulo. Os 
lucros depois de impostos cumulativos 
mais depreciação e despesas não-caixa de 
AOA é 21223.85 milhões até ao 3º ano 
contra o custo da fase-I AOA 45563.54 
milhões. 
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Sl. No. Elemento de 

desenvolvimento 
Mais detalhes 

1 QAC/CAC/ infra-
estruturas comuns, 
incluindo  infra-
estruturas 
especializadas 

o O projecto de balanço da proposta de 
QAC/CAC-SPV é mostrada nas 
demonstrações financeiras, o que reflecte o 
activo e o passivo da empresa em cada ano; 
e 

o Tabela 15,10 e 15,14 apresenta o projecto 
de balanço. 

2 QAC/CAC 
conectividade e 
infraestrutura externa 

o Os resultados da operação não são 
aplicáveis à SPV QAC/CAC-uma vez que 
estas actividades são realizadas pelo 
respectivo Governo (terceira parte) 
agências. 

3 APH e ATC 
desenvolvimento e 
infra-estruturas 
comuns,  infra-
estruturas 
especializadas agri no 
APH e limites do ATC 

o O projecto de balanço da proposta de APH 
e ATC é mostrada nas demonstrações 
financeiras, o que reflecte o activo e o 
passivo da empresa em cada ano; e 

o Tabela 15,19 apresenta o projecto de 
balanço. 

 

 
Fonte: Análise de MACE  
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Tabela 15.7: Custos de operação - SPV-QAC 
AOA ( em milhões de euros) 

O ano que termina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Despesas de O&M. 

  
1193.85 1229.67 1266.56 1304.56 1343.70 1384.01 1425.53 1468.30 1512.35 1557.72 1604.45 1652.58 1702.16 

Total Despesas de O&M.     1193.85 1229.67 1266.56 1304.56 1343.70 1384.01 1425.53 1468.30 1512.35 1557.72 1604.45 1652.58 1702.16 
Fonte: Análise de MACE 
 

Exposição 15.3: Custos de operação - SPV-QAC 
 
 

Fonte: Análise de MACE 
 

Tabela 15.8: Resultados de Lucros & Perdas de QAC - SPV 
AOA (em milhões) 

Descrição 

Ano-sábio 
Desenvolvimento 

inicial 
Anos de operação período sábio 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Receitas de manutenção das instalações - - 1404.56 1446.71 1490.11 1534.81 1580.86 1628.29 1677.14 1727.45 1779.28 1832.66 1887.64 1944.26 2002.59 21936.36 
Despesas de O&M. 

  
1193.85 1229.67 1266.56 1304.56 1343.70 1384.01 1425.53 1468.30 1512.35 1557.72 1604.45 1652.58 1702.16 18645.44 

PBDIT - - 210.71 217.04 223.55 230.25 237.16 244.28 251.61 259.15 266.93 274.94 283.19 291.68 300.43 3290.92 
A Depreciação - - 795.38 795.38 795.38 795.38 795.38 795.38 795.38 795.38 795.38 795.38 795.38 795.38 795.38 10339.94 

 -

 200.00

 400.00

 600.00

 800.00

 1,000.00

 1,200.00

 1,400.00

 1,600.00

 1,800.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A
O

A
 e

m
 m

il
h

õe
s 

d
e

Ano

Despesas de O&M.



 

279 

Juros de empréstimo                - 
Despesas pré-operatório W/off   26.91 26.91 26.91 26.91 26.91 26.91 26.91 26.91 26.91 26.91 26.91 26.91 26.91 349.77 
PBT - - (611.58) (605.25) (598.74) (592.04) (585.13) (578.01) (570.68) (563.14) (555.36) (547.35) (539.10) (530.61) (521.86) (7398.79) 
Imposto - - - - - - - - - - - - - - -  
PAT - - (611.58) (605.25) (598.74) (592.04) (585.13) (578.01) (570.68) (563.14) (555.36) (547.35) (539.10) (530.61) (521.86) (7398.79) 
Margem de PBDIT NA NA 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%  

Fonte: Análise de MACE 
 

Exposição 15.4: Resultados de Lucros & Perdas de QAC - SPV 
 

 
Fonte: Análise de MACE 

 
Tabela 15.9: Fluxo de QAC - SPV 

 
AOA (em milhões) 

O ano que termina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Influxos                               
O investimento de capital na SPV-QAC pelo 
sector privado 

- 0,01 - - -           

A contribuição de MINAGRIF de QAC-PIU 
utilizando IFM/financiamento FIs 

12121.08 10619.00 - - -           

Rendimentos de operações - - 1404.56 1446.71 1490.11 1534.81 1580.86 1628.29 1677.14 1727.45 1779.28 1832.66 1887.64 1944.26 2002.59 
Fluxo de Caixa Total 12121.08 10619.01 1404.56 1446.71 1490.11 1534.81 1580.86 1628.29 1677.14 1727.45 1779.28 1832.66 1887.64 1944.26 2002.59 

Exfluxos                               

 -
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O ano que termina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ACPZ QAC -infra-estruturas comuns, incluindo  
infra-estruturas especializadas 

11481.83 10076.17 - - -           

Preliminares e despesas pré-operatória 188.31 161.46 - - -           
Planos 450.94 381.38 - - -           
Despesas de funcionamento - - 1193.85 1229.67 1266.56 1304.56 1343.70 1384.01 1425.53 1468.30 1512.35 1557.72 1604.45 1652.58 1702.16 

Fluxo de Caixa Total 12121.08 10619.01 1193.85 1229.67 1266.56 1304.56 1343.70 1384.01 1425.53 1468.30 1512.35 1557.72 1604.45 1652.58 1702.16 
Saldo de abertura - - - 210.71 427.75 651.30 881.55 1118.71 1362.99 1614.60 1873.75 2140.68 2415.62 2698.81 2990.49 
Fluxo de caixa líquido durante o ano - - 210.71 217.04 223.55 230.25 237.16 244.28 251.61 259.15 266.93 274.94 283.19 291.68 300.43 
Saldo de encerramento - - 210.71 427.75 651.30 881.55 1118.71 1362.99 1614.60 1873.75 2140.68 2415.62 2698.81 2990.49 3290.92 

 Fonte: Análise de MACE  
 

Tabela 15.10: Balanço - SPV-QAC 
AOA ( em milhões) 

O ano que termina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Capital próprio e passivo                               
O investimento de capital na SPV - QAC 
pelo sector privado 

- 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Contribuição de MINAGRIF de QAC-PIU 
utilizando IFM/financiamento FIs 

12121.08 22740.08 22740.08 22740.08 22740.08 22740.08 22740.08 22740.08 22740.08 22740.08 22740.08 22740.08 22740.08 22740.08 22740.08 

E o excedente de reservas - - (611.58) (1216.82) (1815.56) (2407.59) (2992.72) (3570.72) (4141.40) (4704.53) (5259.89) (5807.23) (6346.33) (6876.93) (7398.79
) 

Total do passivo 12121.08 22740.09 22128.51 21523.27 20924.53 20332.50 19747.37 19169.37 18598.69 18035.56 17480.20 16932.86 16393.76 15863.16 15341.30 
Aplicação de fundos                               
Activos 11932.77 22390.32 22390.32 22390.32 22390.32 22390.32 22390.32 22390.32 22390.32 22390.32 22390.32 22390.32 22390.32 22390.32 22390.32 

Menos a depreciação - - 795.38 1590.76 2386.14 3181.52 3976.90 4772.28 5567.66 6363.04 7158.42 7953.80 8749.18 9544.56 10339.94 
Bloco de líquido 11932.77 22390.32 21594.94 20799.56 20004.18 19208.80 18413.42 17618.04 16822.66 16027.28 15231.90 14436.52 13641.14 12845.76 12050.38 
Dinheiro na conta bancária, - - 210.71 427.75 651.30 881.55 1118.71 1362.99 1614.60 1873.75 2140.68 2415.62 2698.81 2990.49 3290.92 

Total 11932.77 22390.32 21805.65 21227.31 20655.48 20090.35 19532.13 18981.03 18437.26 17901.03 17372.58 16852.14 16339.95 15836.25 15341.30 
Despesas de Pre-Operative 188.31 349.77 322.86 295.96 269.05 242.15 215.24 188.34 161.43 134.53 107.62 80.72 53.81 26.91 0.00 

Activos líquidos 12121.08 22740.09 22128.51 21523.27 20924.53 20332.50 19747.37 19169.37 18598.69 18035.56 17480.20 16932.86 16393.76 15863.16 15341.30 
Fonte: Análise de MACE  
 

Tabela 15.11: Custos de operação - CAC-SPV 
AOA ( em milhões) 

O ano que termina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Despesas de O&M. -- -- 728.19 750.04 772.54 795.72 819.59 844.18 869.51 895.60 922.47 950.14 978.64 1008.00 1038.24 

Total Despesas de O&M.     728.19 750.04 772.54 795.72 819.59 844.18 869.51 895.60 922.47 950.14 978.64 1008.00 1038.24 
Fonte: Análise de MACE 
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Exposição 15.5: Custos de operação - CAC-SPV 

 

 
Fonte: Análise de MACE 

Tabela 15.12: Resultados de Lucros & Perdas - CAC-SPV 
 

ZMW (em milhões) 

Descrição 

Ano-sábio 
Desenvolvimento 

inicial 
Anos de operação período sábio 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Receitas de manutenção das instalações - - 856.72 882.42 908.89 936.16 964.25 993.18 1022.98 1053.67 1085.29 1117.84 1151.37 1185.91 1221.49 13380.17 
Despesas de O&M. 

  
728.19 750.04 772.54 795.72 819.59 844.18 869.51 895.60 922.47 950.14 978.64 1008.00 1038.24 11372.86 

PBDIT - - 128.53 132.38 136.35 140.44 144.66 149.00 153.47 158.07 162.82 167.70 172.73 177.91 183.25 2007.31 
A Depreciação - - 399.10 399.10 399.10 399.10 399.10 399.10 399.10 399.10 399.10 399.10 399.10 399.10 399.10 5188.30 
Juros de empréstimo                - 
Despesas pré-operatório W/off   18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 18.78 244.17 
PBT - - (289.35) (285.50) (281.53) (277.44) (273.22) (268.88) (264.41) (259.81) (255.06) (250.18) (245.15) (239.97) (234.63) (3425.16) 
Imposto - - - - - - - - - - - - - - -  
PAT - - (289.35) (285.50) (281.53) (277.44) (273.22) (268.88) (264.41) (259.81) (255.06) (250.18) (245.15) (239.97) (234.63) (3425.16) 
Margem de PBDIT NA NA 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%  

 
Fonte: Análise de MACE 
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Exposição 15.6: Resultados de Lucros & Perdas - CAC-SPV 

 

 
Fonte: Análise de MACE 
 

Tabela 15.13: Fluxo declaração - CAC-SPV 
 

AOA (em milhões) 
O ano que termina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Influxos - 0.01 - - - 
          

O investimento de capital na CAC-SPV pelo 
sector privado 

7058.63 6811.72 - - -           

A contribuição de MINAGRIF de CAC-PIU 
utilizando IFM/financiamento FIs 

- - 856.72 882.42 908.89 936.16 964.25 993.18 1022.98 1053.67 1085.29 1117.84 1151.37 1185.91 1221.49 

Fluxo de Caixa Total 7058.63 6811.73 856.72 882.42 908.89 936.16 964.25 993.18 1022.98 1053.67 1085.29 1117.84 1151.37 1185.91 1221.49 
Exfluxos                
ACPZ CAC -infra-estruturas comuns, incluindo  
infra-estruturas especializadas 

6612.38 6432.78 - - -           

Preliminares e despesas pré-operatória 131.46 112.71 - - -           
Planos 314.79 266.24 - - -           
Despesas de funcionamento - - 728.19 750.04 772.54 795.72 819.59 844.18 869.51 895.60 922.47 950.14 978.64 1008.00 1038.24 

Fluxo de Caixa Total 7058.63 6811.73 728.19 750.04 772.54 795.72 819.59 844.18 869.51 895.60 922.47 950.14 978.64 1008.00 1038.24 
Saldo de abertura - - - 128.53 260.91 397.26 537.70 682.36 831.36 984.83 1142.90 1305.72 1473.42 1646.15 1824.06 
Fluxo de caixa líquido durante o ano - - 128.53 132.38 136.35 140.44 144.66 149.00 153.47 158.07 162.82 167.70 172.73 177.91 183.25 
Saldo de encerramento - - 128.53 260.91 397.26 537.70 682.36 831.36 984.83 1142.90 1305.72 1473.42 1646.15 1824.06 2007.31 

 Fonte: Análise de MACE  
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Tabela 15.14: Balanço - CAC-SPV 
 

AOA ( em milhões) 
O ano que termina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Capital próprio e passivo                               
O investimento de capital na CAC - SPV 
pelo sector privado 

- 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Contribuição de MINAGRIF de CAC-PIU 
utilizando IFM/financiamento FIs 

7058.63 13870.35 13870.35 13870.35 13870.35 13870.35 13870.35 13870.35 13870.35 13870.35 13870.35 13870.35 13870.35 13870.35 13870.35 

Contributo líquido retido no CAC-PIU 7058.63 13870.36 13870.36 13870.36 13870.36 13870.36 13870.36 13870.36 13870.36 13870.36 13870.36 13870.36 13870.36 13870.36 13870.36 
E o excedente de reservas - - (289.35) (574.85) (856.39) (1133.83) (1407.05) (1675.93) (1940.35) (2200.16) (2455.22) (2705.40) (2950.55) (3190.53) (3425.16) 

Total do passivo 7058.63 13870.36 13581.00 13295.50 13013.97 12736.53 12463.30 12194.42 11930.01 11670.20 11415.14 11164.95 10919.80 10679.83 10445.20 
Aplicação de fundos                               
Activos 6927.17 13626.19 13626.19 13626.19 13626.19 13626.19 13626.19 13626.19 13626.19 13626.19 13626.19 13626.19 13626.19 13626.19 13626.19 

Menos a depreciação - - 399.10 798.20 1197.30 1596.40 1995.50 2394.60 2793.70 3192.80 3591.90 3991.00 4390.10 4789.20 5188.30 
Bloco de líquido 6927.17 13626.19 13227.09 12827.99 12428.89 12029.79 11630.69 11231.59 10832.49 10433.39 10034.29 9635.19 9236.09 8836.99 8437.89 
Dinheiro na conta bancária, - - 128.53 260.91 397.26 537.70 682.36 831.36 984.83 1142.90 1305.72 1473.42 1646.15 1824.06 2007.31 

Total 6927.17 13626.19 13355.62 13088.90 12826.15 12567.49 12313.05 12062.95 11817.32 11576.29 11340.01 11108.61 10882.24 10661.05 10445.20 
Despesas de Pre-Operative 131.46 244.17 225.39 206.60 187.82 169.04 150.26 131.48 112.69 93.91 75.13 56.35 37.56 18.78 (0.00) 

Activos líquidos 7058.63 13870.36 13581.00 13295.50 13013.97 12736.53 12463.30 12194.42 11930.01 11670.20 11415.14 11164.95 10919.80 10679.83 10445.20 
Fonte: Análise de MACE  
 

Tabela 15.15: Custos de operação - APH e ATC SPV 
 

AOA (em milhões) 
O ano que termina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

As despesas                               
Custo de vendas - desenvolvido land      8875.19 1232.66 2218.80 

          

Custo de vendas - espaço construído     473.63 65.78 118.41 
          

Matérias-primas e ingredientes -  infra-estruturas especializadas agri     41.91 55.13 77.65 89.69 103.59 119.65 138.20 159.62 171.79 184.89 195.91 205.70 215.99 
Utilidades - infra-estruturas especializadas agri     96.79 127.32 179.33 207.13 239.24 276.32 319.15 368.62 396.72 426.97 452.43 475.05 498.80 
Salários e outras despesas gerais      148.66 195.55 275.43 318.13 367.44 424.39 490.17 566.14 609.31 655.77 694.87 729.61 766.09 
Operações e serviços públicos relativos a parcelas industriais desenvolvidas 
e das infra-estruturas sociais 

    431.47 498.76 617.37 626.63 636.03 645.57 655.25 665.08 675.06 685.19 695.46 705.90 716.48 

Despesas de R&M     427.23 491.43 605.30 611.35 617.46 623.64 629.87 636.17 642.53 648.96 655.45 662.00 668.62 
Ordenados e salários -  operações de infra-estrutura especializada      274.24 294.81 316.92 340.69 366.24 393.71 423.24 454.98 511.86 575.84 647.82 728.80 819.90 
Despesas de administração     254.36 292.39 359.84 363.44 367.07 370.75 374.45 378.20 381.98 385.80 389.66 393.55 397.49 
Despesas de vendas     37.13 28.85 52.45 

          

Total Despesas de O&M.     11060.60 3282.69 4821.50 2557.06 2697.08 2854.02 3030.33 3228.81 3389.25 3563.41 3731.59 3900.61 4083.37 
Fonte: Análise de MACE 
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Exposição 15.7: Custos de operação - APH e ATC SPV 
 

 
Fonte: Análise de MACE 

Tabela 15.16: Resultados de Lucros & Perdas - APH e ATC SPV 
 

AOA (em milhões) 

Descrição 
Desenvolviment

o inicial Anos de operação período sábio 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Renda                 
Terras subdesenvolvidas - locação a longo 
prazo 

                                

Terras desenvolvidas- locação a longo 
prazo 

    11935.12 1947.75 3505.94 
          

17388.81 

Locação Anual terra desenvolvida      88.41 118.31 144.28 144.28 169.53 169.53 169.53 199.19 199.19 199.19 234.05 234.05 234.05 2303.58 
De arrendamento a longo prazo     9220.06 1492.46 2686.43 

          
13398.95 

Locação financeira mensal     291.04 469.57 572.65 672.87 672.87 672.87 790.62 790.62 790.62 928.98 928.98 928.98 1091.55 9602.19 
Gestão dos recursos financeiros     3070.31 3543.28 4143.74 4497.87 4549.28 4603.16 4659.69 2454.60 2322.00 2410.57 2507.81 2614.76 2732.62 44109.68 
Outros rendimentos     62.87 101.43 123.69 145.34 145.34 145.34 170.77 170.77 170.77 200.66 200.66 200.66 235.77 2074.07 
Receitas de exploração directa de  serviços 
especializados 

    2860.63 3583.73 4807.44 5288.19 5817.01 6398.71 7038.58 7742.43 7936.00 8134.40 8208.87 8208.87 8208.87 84233.71 

O rendimento total      27528.44 11256.53 15984.17 10748.54 11354.01 11989.60 12829.18 11357.62 11418.58 11873.79 12080.36 12187.32 12502.86 173111.00 
As despesas                                 

Total de despesas
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Descrição 
Desenvolviment

o inicial Anos de operação período sábio 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Custo de vendas - desenvolvido land      8875.19 1232.66 2218.80 

          
12326.65 

Custo de vendas - built-up de espaço - uma 
locação a longo prazo  

    473.63 65.78 118.41 
          

657.82 

Remodelação / grandes custos de 
renovação   

    427.23 491.43 605.30 611.35 617.46 623.64 629.87 636.17 642.53 648.96 655.45 662.00 668.62 7920.00 

Outras despesas operacionais      1284.56 1492.81 1879.00 1945.71 2079.61 2230.39 2400.46 2592.64 2746.72 2914.45 3076.14 3238.60 3414.75 31295.85 
As despesas operacionais totais      11060.60 3282.69 4821.50 2557.06 2697.08 2854.02 3030.33 3228.81 3389.25 3563.41 3731.59 3900.61 4083.37 52200.32 
Lucro antes de juros, impostos, depreciação 
e amortização (EBITDA) 

    16467.84 7973.84 11162.67 8191.48 8656.94 9135.57 9798.85 8128.81 8029.33 8310.38 8348.78 8286.71 8419.49 120910.68 

A Depreciação     1245.41 1474.87 1651.37 1969.08 1969.08 1969.08 1969.08 1969.08 1969.08 1969.08 1969.08 1969.08 1969.08 24062.48 
Despesas preliminares  fora do     23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 304.90 
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)     15198.97 6475.51 9487.84 6198.95 6664.40 7143.04 7806.31 6136.27 6036.79 6317.84 6356.24 6294.17 6426.95 96543.29 
Custo de juros de empréstimo  a prazo 
durante o período de operação 

    4592.80 3324.38 3304.24 2779.49 1563.13 435.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15999.77 

Encargos de financiamento      4592.80 3324.38 3304.24 2779.49 1563.13 435.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15999.77 
Lucro antes de impostos (EBT)     10606.17 3151.14 6183.60 3419.46 5101.27 6707.30 7806.31 6136.27 6036.79 6317.84 6356.24 6294.17 6426.95 80543.52 
Provisão para imposto     

        
1836.13 2001.59 2079.21 2114.67 2198.98 10230.57 

Total das despesas     16922.27 8105.39 9800.57 7329.08 6252.74 5282.30 5022.87 5221.35 7217.91 7557.54 7803.33 8007.81 8274.88 102798.04 
Lucro /(Prejuízo) para o ano de      10606.17 3151.14 6183.60 3419.46 5101.27 6707.30 7806.31 6136.27 4200.66 4316.25 4277.03 4179.51 4227.98 70312.95 
Dividendos líquidos     

      
7806.31 6136.27 4200.66 4316.25 4277.03 4179.51 4227.98 

 

Lucros retidos para o ano     10606.17 3151.14 6183.60 3419.46 5101.27 6707.30 
        

Lucro /(Prejuízo) apresentado     
 

10606.17 13757.30 19940.90 23360.36 28461.64 35168.94 35168.94 35168.94 35168.94 35168.94 35168.94 35168.94 
 

Lucro / (prejuízo) levado ao balanço     10606.17 13757.30 19940.90 23360.36 28461.64 35168.94 35168.94 35168.94 35168.94 35168.94 35168.94 35168.94 35168.94 
 

Fonte: Análise de MACE 
 

Exposição 15.8: Resultados de Lucros & Perdas - APH e ATC SPV 
 

 
Fonte: Análise de MACE 
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Tabela 15.17: Resumo da demonstração de fluxo de caixa - APH e ATC SPV 
AOA ( em milhões) 

O ano que termina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Influxos                               
PAT+despesas não-caixa 

  
21223.85 5947.91 10195.64 5412.00 7093.81 8699.84 9798.85 8128.81 6193.20 6308.79 6269.57 6172.04 6220.51 

Acções dos associados 3123.68 4989.15 
             

Dívida 12494.50 19956.21 
             

Empréstimos de curto prazo 
               

Depósito da propriedade locada e 
avançar 

  
436.56 267.80 591.18 418.12 591.18 418.12 767.81 418.12 767.81 625.66 767.81 625.66 1011.66 

Ingressos Total 15618.19 24945.35 21660.42 6215.71 10786.81 5830.12 7684.99 9117.96 10566.65 8546.93 6961.01 6934.44 7037.38 6797.70 7232.17 
Exfluxos                               
O custo do capital 15618.19 24945.35 7790.13 5992.41 10786.33                     
Mais                               
O reembolso do empréstimo     13870.29 223.30 0.48 5830.12 7684.99 4841.54               
Reembolso de empréstimos de 
curto prazo 

                              

Dividendos das quotas (equity)                 7806.31 6136.27 4200.66 4316.25 4277.03 4179.51 4227.98 
Fluxos de saída total 15618.19 24945.35 21660.42 6215.71 10786.81 5830.12 7684.99 4841.54 7806.31 6136.27 4200.66 4316.25 4277.03 4179.51 4227.98 

Excedente/défice orçamental               4276.42 2760.34 2410.66 2760.34 2618.19 2760.34 2618.19 3004.20 
Balanço de Abertura                 4276.42 7036.76 9447.42 12207.76 14825.95 17586.30 20204.49 
Balanço               4276.42 7036.76 9447.42 12207.76 14825.95 17586.30 20204.49 23208.69 

 Fonte: Análise de MACE  
 

Tabela 15.18: Fluxo declaração - APH e ATC SPV 
 

AOA ( em milhões de euros) 

Indicações 
O ano que termina 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Fluxos de saída:                                 
Terrenos urbanizados categoria de 
arrendamento a longo prazo  

3422.47 4911.57 1824.30 1403.31 2525.95                     14087.60 

Locação Anual terra desenvolvido  380.27 545.73 202.70 155.92 280.66                     1565.29 
Custo da Terra - Desenvolvimento 
Externo 

0.00                             0.00 

Terra de desenvolvimento integrados 
destinados ao mercado cativo do 
espaço construído 

4508.93 6470.76 2403.42 1848.79 3327.82                     18559.73 

Imóveis - Industrial / Negócios - 
desenvolvimento em cativeiro 

1322.22 1928.24 716.20 550.93 991.67                     5509.26 

Imóveis - Comercial - 
desenvolvimento em cativeiro 

438.47 639.44 237.51 182.70 328.85                     1826.97 

Edifícios Residenciais - 
desenvolvimento em cativeiro 

351.78 513.02 190.55 146.58 263.84                     1465.76 

Edifícios - MEP desenvolvimento em 
cativeiro 

5.06 7.39 2.74 2.11 3.80                     21.10 

Edifícios - Clubhouse e outras infra-
estruturas sociais, de 
desenvolvimento integrado 

396.07 577.60 214.54 165.03 297.05                     1650.28 
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Indicações 
O ano que termina 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Agro especializada de infra-estrutura 
dentro de APH e ATC 

2626.84 3830.81 1422.87 1094.52 1970.13                     10945.16 

Activos fixos diversos 120.00 175.00 65.00 50.00 90.00                     500.00 
Despesas preliminares & company as 
despesas  

73.18 106.72 39.64 30.49 54.88                     304.90 

Custo de mão-de-obra durante o 
período pré-operatório   

13.47 19.65 7.30 5.61 10.10                     56.13 

Consultoria, projeto, engenharia 
detalhada e a supervisão dos projectos 
cost   

47.15 68.76 25.54 19.65 35.36                     196.46 

Marketing inicial e as despesas de 
lançamento do projeto  

67.36 98.23 36.49 28.07 50.52                     280.66 

Pré-operatória e outras despesas  67.36 98.23 36.49 28.07 50.52                     280.66 
Planos 673.57 982.29 364.85 280.66 505.18                     2806.56 
Os juros durante a construção 1103.98 3971.93                           5075.90 
Remodelação / grandes custos de 
renovação   

    427.23 491.43 605.30 611.35 617.46 623.64 629.87 636.17 642.53 648.96 655.45 662.00 668.62 7920.00 

Outras Despesas Operacionais      1284.56 1492.81 1879.00 1945.71 2079.61 2230.39 2400.46 2592.64 2746.72 2914.45 3076.14 3238.60 3414.75 31295.85 
O reembolso da dívida     13870.29 223.30 0.48 5830.12 7684.99 4841.54               32450.71 
Equity dividend                 7806.31 6136.27 4200.66 4316.25 4277.03 4179.51 4227.98 35144.01 
Prazo custo de juros de empréstimo 
durante o período de operação 

    4592.80 3324.38 3304.24 2779.49 1563.13 435.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15999.77 

Provisão para imposto                     1836.13 2001.59 2079.21 2114.67 2198.98 10230.57 
Saída Total  15618.19 24945.35 27965.00 11524.33 16575.35 11166.66 11945.19 8131.30 10836.64 9365.08 9426.04 9881.26 10087.83 10194.78 10510.32 198173.32 

Fluxos de entrada:                                 
Equity (Quotas sociais) 3123.68 4989.15                           8112.83 
Terrenos urbanizados de 
arrendamento a longo prazo 

    11935.12 1947.75 3505.94                     17388.81 

Terrenos urbanizados de 
arrendamento de curto prazo 

    0.00 0.00 0.00                     0.00 

Locação Anual terra desenvolvido      88.41 118.31 144.28 144.28 169.53 169.53 169.53 199.19 199.19 199.19 234.05 234.05 234.05 2303.58 
Espaço de arrendamento a longo 
prazo 

    9220.06 1492.46 2686.43                     13398.95 

Locação financeira mensal     291.04 469.57 572.65 672.87 672.87 672.87 790.62 790.62 790.62 928.98 928.98 928.98 1091.55 9602.19 
Facility management      3070.31 3543.28 4143.74 4497.87 4549.28 4603.16 4659.69 2454.60 2322.00 2410.57 2507.81 2614.76 2732.62 44109.68 
Depósito da propriedade locada e 
avançar 

    436.56 267.80 591.18 418.12 591.18 418.12 767.81 418.12 767.81 625.66 767.81 625.66 1011.66 7707.47 

Os juros do depósito da propriedade 
locada 

    62.87 101.43 123.69 145.34 145.34 145.34 170.77 170.77 170.77 200.66 200.66 200.66 235.77 2074.07 

Receitas de exploração directa de  
serviços especializados 

    2860.63 3583.73 4807.44 5288.19 5817.01 6398.71 7038.58 7742.43 7936.00 8134.40 8208.87 8208.87 8208.87 84233.71 

Dívida 12494.50 19956.21                           32450.71 
Ingressos Total  15618.19 24945.35 27965.00 11524.33 16575.35 11166.66 11945.19 12407.72 13596.99 11775.74 12186.38 12499.45 12848.17 12812.97 13514.52 221382.01 

Os fluxos líquidos               4276.42 2760.34 2410.66 2760.34 2618.19 2760.34 2618.19 3004.20   
Os fluxos acumulados               4276.42 7036.76 9447.42 12207.76 14825.95 17586.30 20204.49 23208.69   
Fluxo líquido para o projeto   -15618.19 -24945.35 18026.53 3279.88 2713.54 8191.48 8656.94 9135.57 9798.85 8128.81 6193.20 6308.79 6269.57 6172.04 6220.51   
Net fluxo disponível para o projeto   -15618.19 -24945.35 18026.53 3279.88 2713.54 8191.48 8656.94 9135.57 9798.85 8128.81 6193.20 6308.79 6269.57 6172.04 6220.51   
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Indicações 
O ano que termina 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Tir de projeto (pós-impostos) % 16.67% OK                             
Net fluxo disponível para o projeto 
pré-imposto  

-15618.19 -24945.35 18026.53 3279.88 2713.54 8191.48 8656.94 9135.57 9798.85 8128.81 8029.33 8310.38 8348.78 8286.71 8419.49   

Projeto Pre-Tax (TIR) % 17.67% OK                             
 
Fonte: Análise de MACE  
 

Tabela 15.19: Balanço - APH e ATC SPV 
AOA ( em milhões de euros) 

O ano que termina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fontes de fundos                               
Fundos de Accionistas.                                
Capital social 3123.68 8112.83 8112.83 8112.83 8112.83 8112.83 8112.83 8112.83 8112.83 8112.83 8112.83 8112.83 8112.83 8112.83 8112.83 

Fundos de empréstimo 12494.50 32450.71 18580.42 18357.12 18356.64 12526.53 4841.54                 
Empréstimos de curto prazo                                

Empréstimos de Capital de trabalho                                
Fundos de empréstimo 12494.50 32450.71 18580.42 18357.12 18356.64 12526.53 4841.54                 

Conta de ganhos e perdas      10606.17 13757.30 19940.90 23360.36 28461.64 35168.94 35168.94 35168.94 35168.94 35168.94 35168.94 35168.94 35168.94 
Total 15618.19 40563.54 37299.42 40227.26 46410.38 43999.72 41416.01 43281.77 43281.77 43281.77 43281.77 43281.77 43281.77 43281.77 43281.77 

Aplicação de fundos                               
Ativos fixos                               

Bloco bruto 11942.11 35028.51 36893.36 41968.42 49223.11 51749.06 51749.06 51749.06 51749.06 51749.06 51749.06 51749.06 51749.06 51749.06 51749.06 
Adições 

               

Bloco bruto 11942.11 35028.51 36893.36 41968.42 49223.11 51749.06 51749.06 51749.06 51749.06 51749.06 51749.06 51749.06 51749.06 51749.06 51749.06 
Menos: Depreciação 

  
1245.41 2720.28 4371.66 6340.74 8309.82 10278.90 12247.99 14217.07 16186.15 18155.23 20124.32 22093.40 24062.48 

Bloco de líquido 11942.11 35028.51 35647.94 39248.14 44851.45 45408.32 43439.24 41470.15 39501.07 37531.99 35562.91 33593.83 31624.74 29655.66 27686.58 
Activos Correntes, empréstimos e 

adiantamentos, 

               

Inventários 3602.90 5355.13 1891.96 1480.37 2619.93 93.97 93.97 93.97 93.97 93.97 93.97 93.97 93.97 93.97 93.97 
Numerário e saldos bancários 

       
4276.42 7036.76 9447.42 12207.76 14825.95 17586.30 20204.49 23208.69 

Activos Correntes, empréstimos e 
adiantamentos, 

3602.90 5355.13 1891.96 1480.37 2619.93 93.97 93.97 4370.39 7130.74 9541.39 12301.74 14919.93 17680.27 20298.46 23302.66 

Menos: Provisões e passivos correntes 
  

436.56 704.36 1295.54 1713.66 2304.84 2722.96 3490.76 3908.88 4676.69 5302.35 6070.15 6695.81 7707.47 
          Passivos Correntes 

  
436.56 704.36 1295.54 1713.66 2304.84 2722.96 3490.76 3908.88 4676.69 5302.35 6070.15 6695.81 7707.47 

Despesas preliminares escrito fora (na 
medida em que não amortizadas) 

73.18 179.89 196.08 203.11 234.54 211.09 187.63 164.18 140.73 117.27 93.82 70.36 46.91 23.45 0.00 

Activos correntes líquidas 3676.08 5535.03 1651.48 979.12 1558.93 -1408.60 -2023.23 1811.61 3780.70 5749.78 7718.86 9687.94 11657.03 13626.11 15595.19 
Conta de ganhos e perdas  

               

Total 15618.19 40563.54 37299.42 40227.26 46410.38 43999.72 41416.01 43281.77 43281.77 43281.77 43281.77 43281.77 43281.77 43281.77 43281.77 
 
Fonte: Análise de MACE 
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15 15.2. Indicadores financeiros seletivos para QAC  
 

Tabela 15.20 apresenta os indicadores financeiros seletivos para QAC/CAC.  
 

Tabela 15.20: Indicadores Financeiros Seletivos QAC -/CAC 
 

Sl. 
No. 

Elemento de 
desenvolvimento  

Mais detalhes 
QAC CAC 

1 QAC/CAC/ 
infra-estruturas 
comuns, 
incluindo  infra-
estruturas 
especializadas 

 Investimento - AOA 22740.09 
milhões, US$ 65.05 milhões; 

 Fonte de financiamento -  
 A contribuição de MINAGRIF 

de QAC-PIU utilizando 
IFM/FIs financiamento: 
22740.08 AOA milhões, US$ 
65.05 milhões; 

 Investimento - AOA 
13870.36 milhões, US$ 
39.68 milhões; 

 Fonte de financiamento -  
 A contribuição de 

MINAGRIF de CAC-
PIU utilizando 
IFM/FIs 
financiamento: 
13870.35 AOA 
milhões, US$ 39.68 
milhões; 

 O investimento de capital na QAC/CAC - SPV pelo setor 
privado: AOA 0.01 milhões; e 

 A margem de lucro para o SPV-AOA: 15%. 
2 QAC/CAC 

conectividade e 
infraestrutura 
externa 

 Investimento - AOA 3495.80 
milhões, US$ 10.00 milhões; 

 Investimento - AOA 
2258.28 milhões, US$ 6.46 
milhões de euros; 

 Fonte de financiamento - o contributo da RoA utilizando outras 
fontes de financiamento; e 

 Os resultados da operação não são aplicáveis à SPV QAC/CAC-
uma vez que estas actividades são realizadas pelo respectivo 
Governo (terceira parte) agências. 

3 APH e ATC 
desenvolvimento 
e infra-estruturas 
comuns,  infra-
estruturas 
especializadas 
agri no APH e 
limites do ATC 

 

Os custos de 
investimento 

AOA 65132.41 
Milhões 

de 
euros 

186.32 Mil Dólares 

Meios de 
financiamento  

      
 

    

Eqüidade - 
1. 
Concessionária 
PPP 

AOA 10000 
 

28.60 US $ 

2. 
Contribuição 
de MINAGRIF 

AOA 8112.82 Milhões 
de 

euros 

23.21 Mil 
Dólares 
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Sl. 
No. 

Elemento de 
desenvolvimento  

Mais detalhes 
QAC CAC 

Prazo 
Empréstimo  

AOA 32450.71 Milhões 
de 

euros 

92.83 Mil 
Dólares 

Contabilidade 
interna  

AOA 24568.87 Milhões 
de 

euros 

70.28 Mil 
Dólares 

DSCR           
Mínimo     1.00        
O máximo  

 
4.26        

Preço Médio  
 

1.60        
A TIR (pós-
impostos) 

 16.67%        

Tir de 
equidade (pós-
impostos) 

 20.25% 
   

A relação 
custo benefício 
para  

 
1.26: 1 

  

 

4 O investimento 
do sector privado 
na produção 
fazendas e 
terrenos 
industriais 

 Fonte de financiamento - o investimento do sector privado na 
produção fazendas e terrenos industriais; 

 A operação resultados não são aplicáveis a QAC/CAC-SPV e 
APH e ATC SPV; 

  O investimento do sector privado na produção fazendas e 
terrenos industriais; 

o QAC - AOA 210312.01 milhões, US$ 601.63 milhões; e 
o CAC - AOA 176222.36 milhões, US$ 504.11 milhões. 

5 Nível 
QAC/CAC  

QAC CAC 
 Investimento total: AOA 301680.31 

milhões, US$ 863.00 milhões; 
 Ifm/FIs empréstimo: 30852.90 

AOA milhões, US$ 88.26 milhões; e 
 O investimento do sector privado 

na produção fazendas e terrenos 
industriais:  AOA 210312.01 
milhões, US$ 601.63 milhões. 

 Investimento total: AOA 
257483.41 milhões, US$ 
736.57 milhões; 

 Ifm/FIs empréstimo: 
21983.17 AOA milhões, 
US$ 62.89 milhões; e 

 O investimento do sector 
privado na produção 
fazendas e terrenos 
industriais:  AOA 
176222.36 milhões, US$ 
504.11 milhões. 

 A equidade do sector privado em QAC/CAC-SPV: AOA 10000, 
US$ 28.60; 

 Equidade pelo PPP em cada concessionária APH e ATC SPV: AOA 
10000, US$ 28.60; 
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15 Sl. 
No. 

Elemento de 
desenvolvimento  

Mais detalhes 
QAC CAC 

 Prazo empréstimo a ser providenciado pelo PPP em cada 
concessionária APH e ATC SPV: 32450.71 AOA milhões, US$ 92.83 
milhões; e 

 Competência interna em cada APH e ATC SPV: 24568.87 AOA 
milhões, US$ 70.28 milhões. 

Fonte: Análise de MACE 
 
15.3. Ratio analysis (Análise de proporção) 
 
 Tabela 15.21 retrata a  análise de proporção realizada nas seguintes quatro categorias 
importantes.  Tabela 15,22 discute os resultados da análise de relação para APH e ATC SPV.  
 

Tabela 15.21: Ratio analysis para APH e ATC SPV 
 

Os rácios de 
liquidez 

Alavancagem Rácios de 
actividade 

Rácios de rentabilidade 

o Relação atual 
o Relação de 

caixa 
o Medida 

interna 

o Relação de estrutura de 
capital 

o Rácio da dívida 
o Rácio de dívida 
o O rácio de cobertura do 

serviço da dívida anual 
o Valor líquido actual 

rácio de cobertura da 
dívida 

o Rácio de cobertura da 
vida do empréstimo 

o O Capital utilizado 
para o rácio valor 
líquido 

o Total do passivo ratio 
o O rácio de dívida de 

longo prazo 
o Rácio de cobertura de 

juros 
o Rácio de cobertura de 

carga fixa 

o Activos 
líquidos de 
rotatividade 

o Volume total 
de ativos 

o Volume de 
ativos fixos 

o Activos 
Correntes de 
rotatividade 

o Volume de 
activos 
correntes 
líquidas 

o Margem de lucro 
bruto 

o Margem de lucro 
operacional 

o Margem de lucro 
líquido 

o EBIT / relação de 
vendas 

o Relação de despesas 
operacionais 

o O retorno sobre o 
investimento 

o O retorno sobre o 
patrimônio líquido 

o Equity TIR 
o A TIR 
o Relação custo 

benefício 
o Período de retorno 
o Break-even point 
o Ponto de dinheiro 

 
Fonte: Análise de MACE
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Tabela 15.22: Resultado de ratio analysis - APH e ATC SPV 
 

Ratio 
Ano 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Os rácios de liquidez  

Relação atual = Activo / Passivo corrente atual NA NA 4,78  2,39  2,20  0,18  0,12  1,67  4,32  4,04  3,55  3,64  3,62  3,66  3,57  
= relação de dinheiro (cash+ Títulos 
negociáveis) / passivo atual  

NA NA 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,57  4,25  3,99  3,51  3,61  3,60  3,64  3,56  

Medida de intervalo= (activos correntes- 
Inventário)/ (média diária de despesas 
operacionais + juros).  

NA NA NA 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1545.26  1586.68  1542.84  1779.53  1956.72  2128.99  2286.27  

Alavancagem  
Relação de estrutura de capital (RSE): (capital 
+ quase-capital) ÷ capital financeiro 

20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Rácio= (dívida total (TD))/ (dívida 
total(TD)+net worth (PL)) ou (dívida 
total(TD))/ (activos líquidos (NA)) 

0,8000  0,8000  0,4981  0,4563  0,3955  0,2847  0,1169  0,00  NA NA NA NA NA NA NA 

Rácio da dívida durante o período de 
implementação e operação  

4,00  4,00  0,99  0,84  0,65  0,40  0,13  0,00  NA NA NA NA NA NA NA 

Rácio de cobertura do serviço da dívida anual 
(ADSCR): fluxo de caixa disponível para o 
serviço da dívida (lucro após impostos (PAT) 
+ juros + amortizações) ÷ relatório anual com 
o serviço da dívida (juros + reembolso 
fracção). 

NA NA 1,42  2,69  4,26  1,00  1,00  1,81  NA NA NA NA NA NA NA 

Valor Presente Líquido (NPV rácio de 
cobertura da dívida (CDR): o VPL do fluxo de 
caixa disponível para o serviço da dívida sobre 
o saldo restante do empréstimo dívida ÷ vida 

0,00  0,00  1,09  0,37  0,50  0,41  1,04  NA NA NA NA NA NA NA NA 

Rácio de cobertura da vida do empréstimo: 
Fluxo de caixa disponível para o serviço da 
dívida sobre o empréstimo dívida ÷ vida 

0,00  0,00  1,09  0,37  0,50  0,41  1,04  NA NA NA NA NA NA NA NA 

O Capital utilizado para o rácio valor líquido 5,00  5,00  1,99  1,84  1,65  1,40  1,13  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  
Total do passivo total = (passivo) / (total de 
activos)  

0,80  0,80  0,50  0,47  0,41  0,31  0,16  0,06  0,06  0,07  0,09  0,10  0,11  0,12  0,14  

O rácio de dívida de longo prazo= (dívida de 
longo prazo/ (dívida de longo prazo + 
patrimônio líquido) 

0,80  0,80  0,50  0,46  0,40  0,28  0,12  0,00  NA NA NA NA NA NA NA 

A cobertura de juros=(EBIDTA/Juros)  NA NA 3,59  2,40  3,38  2,95  5,54  20,97  NA NA NA NA NA NA NA 
- Cobertura de encargos fixos=EBIDTA / 
((Interesse+(empréstimo/ (1-taxa de 
imposto))) 
  

NA NA 0,67  2,19  3,38  0,74  0,69  1,24  NA NA NA NA NA NA NA 

Rácios de actividade  
Activos líquidos volume ou volume de capital 
investido  

0,00  0,00  0,74  0,28  0,34  0,24  0,27  0,27  0,25  0,23  0,24  0,25  0,25  0,25  0,26  

Total de ativos de rotatividade = (vendas / 
ativo total) 

0,00  0,00  0,73  0,27  0,33  0,23  0,26  0,26  0,23  0,21  0,22  0,22  0,22  0,22  0,22  

= volume de activos fixos (vendas/activo fixo 
líquido) 

0,00  0,00  0,77  0,28  0,35  0,23  0,26  0,29  0,32  0,30  0,32  0,35  0,38  0,40  0,44  

Activos Correntes = (volume de vendas 
/current asset) 

0,00  0,00  14,52  7,54  6,05  112,83  119,27  2,71  0,85  0,71  0,68  0,61  0,54  0,49  0,45  

Volume de vendas = activos correntes 
líquidas (vendas /net ativo atual) 
  

0,00  0,00  16,63  11,39  10,17  -7.53  -5.54  6,54  1,09  0,94  0,94  0,83  0,75  0,67  0,62  
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Ratio 
Ano 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Rácios de rentabilidade  

Margem de lucro bruto = (Vendas - Custo de 
mercadorias vendidas)/(Vendas) 

NA NA 60% 71% 70% 77% 77% 77% 77% 73% 71% 71% 70% 69% 69% 

Margem de lucro operacional (EBITDA) - 
margem de lucro operacional ÷ sales 

NA NA 60% 71% 70% 77% 77% 77% 77% 73% 71% 71% 70% 69% 69% 

Margem de lucro líquido = (lucro após 
impostos)/(Vendas) 

NA NA 39% 28% 39% 32% 46% 57% 62% 55% 37% 37% 36% 35% 34% 

EBIT/relação de vendas NA NA 55% 58% 60% 58% 59% 60% 62% 55% 54% 54% 54% 53% 52% 
Relação de despesas operacionais NA NA 40% 29% 30% 24% 24% 24% 24% 29% 30% 31% 31% 33% 33% 
O retorno sobre o investimento (ROI) 1= 
EBITDA/Ativo Total 

NA NA 44% 19% 23% 18% 20% 20% 18% 15% 15% 16% 16% 15% 15% 

O retorno sobre o investimento (ROI) 2= 
EBITDA/activos líquidos 

NA NA 44% 20% 24% 19% 21% 21% 19% 16% 17% 17% 18% 17% 18% 

O retorno sobre o investimento (ROI) 3=/ 
EBITDA(GFA+NCA) 

NA NA 43% 19% 22% 16% 17% 17% 15% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)= 
PBT/PL 

NA NA 57% 14% 22% 11% 14% 15% 18% 14% 14% 15% 15% 15% 15% 

O retorno sobre o capital investido (ROIC)= 
EBIT/NA=(SalesxGPxEBIT)/(NAxSalesxGP) 

NA NA 41% 16% 20% 14% 16% 17% 18% 14% 14% 15% 15% 15% 15% 

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)= 
PAT/PL 

NA NA 57% 14% 22% 11% 14% 15% 18% 14% 10% 10% 10% 10% 10% 

Taxa interna de retorno de equidade  20,25% 
A TIR 16,67% 
Relação custo benefício  1,26 : 1,00 

            

Período de retorno 5 Anos+ 7,09 Meses  
           

Ponto de Equilíbrio NA NA 37% 63% 48% 61% 46% 32% 27% 32% 33% 32% 33% 33% 33% 
Ponto de equilíbrio de caixa NA NA 30% 45% 33% 39% 24% 12% 8% 10% 11% 11% 11% 12% 12% 

 
Fonte: Análise de MACE 
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17
15.4. Análise de sensibilidade - APH e ATC SPV 
 
 Uma detalhada análise de sensibilidade sobre o projeto tri com 24 cenários é realizada 
considerando variação de até ± 10% em despesas de capital e receitas. Tabela 15.23 descreve a 
análise de sensibilidade APH e ATC SPV.  
 

Tabela 15.23: Análise de Sensibilidade - APH e ATC SPV 
 

Cenário Mudança no 
investimento de capital 

Mudança na 
receita 

Tir de projeto (pós-
impostos) 

Cenário - base 0% 0% 16,67% 
Cenário - 1 -10% -10% 18,49% 
Cenário - 2 -10% -5% 19,49% 
Cenário - 3 -10% 0% 20,48% 
Cenário - 4 -10% 5% 21,45% 
Cenário - 5 -10% 10% 22,40% 
Cenário - 6 -5% -10% 16,55% 
Cenário - 7 -5% -5% 17,52% 
Cenário - 8 -5% 0% 18,47% 
Cenário - 9 -5% 5% 19,41% 

Cenário - 10 -5% 10% 20,33% 
Cenário - 11 0% -5% 15,75% 
Cenário - 12 0% -10% 14,81% 
Cenário - 13 0% 5% 17,58% 
Cenário - 14 0% 10% 18,46% 
Cenário - 15 5% -10% 13,24% 
Cenário - 16 5% -5% 14,15% 
Cenário - 17 5% 0% 15,04% 
Cenário - 18 5% 5% 15,91% 
Cenário -19 5% 10% 16,77% 
Cenário - 20 10% -10% 11,80% 
Cenário - 21 10% -5% 12,69% 
Cenário - 22 10% 0% 13,55% 
Cenário - 23 10% 5% 14,40% 
Cenário - 24 10% 10% 15,24% 

Fonte: Análise de MACE 
 
15.5. A taxa interna de retorno econômico 

(TIRE) - QAC /CAC 
 

Análise detalhada é feita para calcular 
o TIRE para todo o projeto QAC/CAC. A 
análise mostra que o projeto é benéfico para a 
economia, financeiramente viável e fornece 
boa sustentabilidade ambiental devido a 
vários elementos de infra-estrutura ambiental 
e salvaguardas. Inspirado no conceito de 
crescimento inclusivo e sustentável, a 
intervenção fornece caminhos para o 

agronegócio sustentável em Angola. Tabela 
15.24 e 15.25 oferece cálculo de benefício TIRE 
e outros indicadores.  

 
O projeto TIRE QAC rendimentos de 

28,88%, a relação custos-benefícios de 1,55: 1 e 
VPN (15 anos @ 9%) de US$ 630,75 milhões. 

 
O CAC projeto TIRE rendimentos de 

28,56%, a relação custos-benefícios de 1,46: 1 e 
VPN (15 anos @ 9%) de US$ 478,12 milhões. 
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Tabela 15.24: TIRE e outros importantes indicadores de benefício QAC - 
(US$ milhões) 

Indicações Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Total 
Eu Investimentos de capital 

                

Um Investimento na produção de agro 
               

-  
ACPZ agricultura investimento privado  139.31  139.31  - - - - - - - - -           278.63   
O investimento total na  zona de produção 
agro QAC dentro 

     139.31  139.31             -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -     278.63  

                  
B Conectividade e infra-estrutura externa 

QAC 

                

 
Das telecomunicações 0.03 - - - - - - - - - - 

    
0.03  

Estrada principal 4.26 1.07 - - - - - - - - - 
    

5.33  
O fornecimento de energia  2.39 1.60 - - - - - - - - - 

    
3.99  

Custo de mão-de-obra durante o período pré-
operatório   

0.04 0.02 
             

0.06 

 
Consultoria, projeto de engenharia e projeto 
detalhado de custo de supervisão   

0.06 0.02 
             

0.08 

 Pré-operatória e outras despesas  0.03 0.01              0.05 
 Planos 0.34 0.14              0.48  

QAC Total conectividade e infraestrutura 
externa 

7.15 2.85 - - - - - - - - - - - - - 10.00 

                  
C ACPZ QAC-infra-estruturas comuns, 

incluindo infra-estruturas especializadas 

                

 
A distribuição de electricidade no QAC 5.79 2,48 

             
8.27  

Estradas, Pontes, reforço e drenagem 4.00 8.01 
             

12.01  
Escolas primárias incluindo pessoal residence 3.81 3.81 

             
7.61  

 Centro de saúde primários incluindo pessoal 
residence 

0.59 0.59 
             

1.18 

 
Funcionários de hospitais e residência 0.06 0.06 

             
0.11  

Barragem e irrigação, irrigação solar-powered 8.26 3.54 
             

11.79  
Activos fixos diversos  0.14 0.14 

             
0.29  

Outros * Infra-estrutura 10.20 10.20 
             

20.40  
Custo de mão-de-obra durante o período pré-
operatório   

0.20 0.17 
             

0.37 

 
Consultoria, projeto de engenharia e projeto 
detalhado de custo de supervisão   

0.22 0.18 
             

0.40 

 
Pré-operatória e outras despesas  0.13 0.11 

             
0.23  

Planos 1.29 1.09 
             

2.38  
ACPZ QAC Total infra-estruturas comuns, 
incluindo  infra-estruturas especializadas 

34.68 30.37 - - - - - - - - - - - - - 65.05 

                  
D APH e ATC  - Investimentos 44.68 71.36 22.28 17.14 30.86 

          
186.32                   

E APH e investimentos em unidades 
ocupantes do ATC 

  
161.50 64.60 32.30 32.30 32.30 

        
323.01 

                   
Os investimentos de capital Total 225.82 243.89 183.79 81.74 63.16 32.30 32.30 - - - - - - - - 863.00                   

2 O custo de O&M 
                

 
De QAC SPV - custo de O&M - - 3.42 3.52 3.62 3.73 3.84 3.96 4.08 4.20 4.33 4.46 4.59 4.73 4.87 53.34  
APH e ATC - custo de O&M 0.00 0.00 6.25 5.86 7.45 7.31 7.72 8.16 8.67 9.24 9.70 10.19 10.67 11.16 11.68 114.06  
APH e ATC ocupantes de unidades custo de 
O&M 

  
35.20 49.28 56.32 63.36 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 837.72 

 
O Total de custos de O&M - - 44.87 58.66 67.39 74.40 81.96 82.52 83.14 83.83 84.42 85.05 85.66 86.28 86.95 1005.12                    
Custo total do ciclo de vida 225.82 243.89 228.65 140.40 130.54 106.70 114.26 82.52 83.14 83.83 84.42 85.05 85.66 86.28 86.95 1868.12                   

II Benefícios 
                

Um Vantagem sem projecto 
                

 
Benefício líquido - Exploração comercial 4.275 5.13 5.985 6.84 7.695 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 115.43 
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Indicações Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Total  
Gado 0.42 0.6 0.765 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 11.87  
Transformação 2.20 2.35 2.93 4.11 4.69 5.28 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 74.36  
Benefício Total sem projecto 6.89 8.08 9.68 11.79 13.23 14.67 15.26 15.26 15.26 15.26 15.26 15.26 15.26 15.26 15.26 201.65                   

B Benefício com o projeto 
                

 
Benefício líquido - comercial exploração 
dentro de QAC 

28.50 34.20 39.90 45.60 51.30 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 769.50 

 
Gado 2.80 4.00 5.10 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 79.10  
Benefício adicional na agricultura fora 
devido a QAC APH e ATC 

28.50 34.20 39.90 45.60 51.30 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 769.50 

 
SPV - influxo de QAC   4.02 4.14 4.26 4.39 4.52 4.66 4.80 4.94 5.09 5.24 5.40 5.56 5.73 62.75  
APH e ATC - Arrecadação SPV   78.75 32.20 45.73 30.75 32,48 34.30 36.70 32.49 32.66 33.97 34.56 34.86 35.77 495.21  
APH e arrecadação unidades ocupantes do 
ATC 

  
58.66 82.13 93.86 105.59 117,33 117.33 117.33 117.33 117.33 117.33 117.33 117.33 117.33 1396.20 

 
Benefício total com o projeto 59.80 72.40 226.33 215.27 252.05 260.33 273,93 275.88 278.43 274.36 274.68 276.14 276.89 277.35 278.42 3572.26                    
Benefício líquido Total 52.91 64.32 216.65 203.48 238.82 245.66 258,67 260.63 263.17 259.10 259.43 260.88 261.63 262.10 263.17 3.370.61                   

C Externalidades 
                

 
Agricultura emprego adicional 29.83 31.32 32.88 34.53 36.25 38,07 39,97 41.97 44.07 46.27 48.58 51.01 53.56 56.24 59.05 643.60  
Desmatamento -16.00 -17.60 -19.36 -21.30 -23.43 -25.77 -25.77 -25.77 -25.77 -25.77 -25.77 -25.77 -25.77 -25.77 -25.77 -355.36  
Externalidades de rede 13.83 13.72 13.52 13.23 12.83 12.30 14.20 16.20 18.30 20.50 22.82 25.24 27.80 30.47 33.29 288.24                    
Ciclo de vida total benefício 66.73 78.04 230.17 216.71 251.65 257.96 272.87 276.83 281.47 279.60 282.24 286.12 289.42 292.57 296.45 3.658.85                    
Ciclo de benefícios líquidos (159.09) (165.85) 1.52 76.31 121.11 151.26 158.62 194.31 198.32 195.77 197.82 201.08 203.76 206.29 209.50 

 
 

TIRE 28.88% 
               

 
Relação custos-benefícios 1.55:1 

               

 Vpn (15%) anos @ 9 US$ 630.75 milhões               
 
Nota: 
* / Agregação incluindo centros de recolha públicos, comunidade e banheiros com fossas sépticas além de banheiros para ser construída por unidades do ocupante, mecanismo de escoamento de resíduos sólidos, fonte de água públicos, lojas e amenidades 

públicas, shopping rural, cantinas, restaurantes, hotéis do orçamento, das estruturas religiosas, centro comunitário, ônibus, caminhonetes, posto policial, segurança e instalações de segurança, posto de combustível, centro de reparação automóvel, centro de 
exibição de produtos rurais, salas de exposições e seminários, acesso à internet e centro de comunicações, habitação, casa de hóspedes, dormitório de trabalhadores, etc. 

 
Tabela 15.25: TIRE e outros benefícios principais indicadores - CAC 

(US$ milhões) 
Indicações Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Total 

Eu Investimentos de capital 
                

Um Investimento na produção de agro 
               

-  
ACPZ agricultura investimento privado  90.55 90.55 - - - - - - - - - 

    
181.11  

O investimento total na  zona de produção 
agrícola dentro de CAC 

90.55 90.55 - - - - - - - - - - - - - 181.11 

                  
B CAC conectividade e infraestrutura 

externa 

                

 
Das telecomunicações 0.02 - - - - - - - - - - 

    
0.02  

Estrada principal 2.75 0.69 - - - - - - - - - 
    

3.44  
O fornecimento de energia  1.55 1.03 - - - - - - - - - 

    
2.58  

Custo de mão-de-obra durante o período pré-
operatório   

0.03 0.01 
             

0.04 

 
Consultoria, projeto de engenharia e projeto 
detalhado de custo de supervisão   

0.04 0.01 
             

0.05 

 Pré-operatória e outras despesas  0.02 0.01              0.03 
 Planos 0.22 0.09              0.31  

CAC Total conectividade e infraestrutura 
externa 

4.62 1.84 - - - - - - - - - - - - - 6.46 

                  
C CAC-ACPZ infra-estruturas comuns, 

incluindo infra-estruturas especializadas 
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Indicações Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Total  
A distribuição de electricidade no CAC 4.04 1.73 

             
5.77  

Estradas, Pontes reforço drenagem & 2.80 5.59 
             

8.39  
Escolas primárias incluindo casas do pessoal 2.66 2.66 

             
5.32  

 Centro de saúde primários incluindo casas  do 
pessoal  

0.41 0.41 
             

0.82 

 
Residências dos Funcionários dos hospitais  0.04 0.04 

             
0.08  

Barragem e irrigação com energia solar 1.75 0.75 
             

2.50  
Activos fixos diversos  0.10 0.10 

             
0.20  

Outros * Infra-estrutura 7.12 7.12 
             

14.24  
Custo de mão-de-obra durante o período pré-
operatório   

0.14 0.12 
             

0.26 

 
Consultoria, projeto de engenharia e projeto 
detalhado de custo de supervisão   

0.15 0.13 
             

0.28 

 
Pré-operatória e outras despesas  0.09 0.08 

             
0.16  

Planos 0.90 0.76 
             

1.66  
ACPZ CAC Total infra-estruturas comuns, 
incluindo  infra-estruturas especializadas 

20.20 19.48 - - - - - - - - - - - - - 39.68 

                  
D APH e ATC  - Investimentos 44.68 71.36 22.28 17.14 30.86 

          
186.32                   

E APH e investimentos em unidades 
ocupantes do ATC 

  
161.50 64.60 32.30 32.30 32.30 

        
323.01 

                   
Os investimentos de capital Total 160.05 183.23 183.79 81.74 63.16 32.30 32.30 - - - - - - - - 736.57                   

2 O custo de O&M 
                

 
CAC-SPV - custo de O&M - - 2.08 2.15 2.21 2.28 2.34 2.41 2.49 2.56 2.64 2.72 2.80 2.88 2.97 32.53  
APH e ATC - custo de O&M 0.00 0.00 6.25 5.86 7.45 7.31 7.72 8.16 8.67 9.24 9.70 10.19 10.67 11.16 11.68 114.06  
APH e ATC ocupantes de unidades custo 
de O&M 

  
35.20 49.28 56.32 63.36 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 70.40 837.72 

 
O Total de custos de O&M - - 43.53 57.29 65.97 72.95 80.46 80.98 81.55 82.20 82.73 83.31 83.87 84.44 85.05 984.32                    
Custo total do ciclo de vida 160.05 183.23 227.32 139.03 129.13 105.25 112.76 80.98 81.55 82.20 82.73 83.31 83.87 84.44 85.05 1720.89                   

II Benefícios 
                

Um Vantagem sem projecto 
                

 
Benefício líquido - Exploração comercial 3.21 3.85 4.49 5.13 5.77 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 6.41 86.57  
Gado 0.32 0.45 0.57 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 8.90  
Transformação 2.20 2.35 2.93 4.11 4.69 5.28 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 74.36  
Benefício Total sem projecto 5.72 6.64 8.00 9.87 11.09 12.32 12.91 12.91 12.91 12.91 12.91 12.91 12.91 12.91 12.91 169.82                   

B Benefício com o projeto 
                

 
Benefício líquido - comercial exploração 
dentro de CAC 

21.38 25.65 29.93 34.20 38.48 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 577.13 

 
Gado 2.10 3.00 3.83 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 59.33  
Benefício adicional na agricultura fora 
devido a CAC APH e ATC 

21.38 25.65 29.93 34.20 38.48 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 577.13 

 
SPV - influxo de QAC 0.00 0.00 2.45 2.52 2.60 2.68 2.76 2.84 2.93 3.01 3.10 3.20 3.29 3.39 3.49 38.28  
APH e ATC - Arrecadação SPV 0.00 0.00 78.75 32.20 45.73 30.75 32.48 34.30 36.70 32.49 32.66 33.97 34.56 34.86 35.77 495.21  
APH e arrecadação unidades ocupantes do 
ATC 

  
58.66 82.13 93.86 105.59 117.33 117.33 117.33 117.33 117.33 117.33 117.33 117.33 117.33 1396.20 

 
Benefício total com o projeto 44.85 54.30 203.54 189.45 223.34 228.72 242.27 244.17 246.65 242.53 242.80 244.19 244.88 245.28 246.29 3143.26                    
Benefício líquido Total         39.13                 47.66    195.54    179.59    212.24    216.40    229.36    231.26    233.74    229.62    229.89    231.28    231.97    232.37    233.38        2973.44                    

C Actividades Externas 
                

 
Agricultura emprego adicional 23.95 24.55 25.16 25.79 26.43 27.09 27.77 28.47 29.18 29.91 30.65 31.42 32.21 33.01 33.84 429.42  
Desmatamento -12.00 -13.80 -15.87 -18.25 -20.99 -23.09 -23.09 -23.09 -23.09 -23.09 -23.09 -23.09 -23.09 -23.09 -23.09 -311.78  
Externalidades de rede 11.95 10.75 9.29 7.54 5.45 4.01 4.68 5.38 6.09 6.82 7.57 8.33 9.12 9.92 10.75 117.64                    
Ciclo de vida total benefício         51.08                 58.40    204.83    187.13    217.69    220.41    234.04    236.64    239.84    236.44    237.46    239.62    241.09    242.30    244.13        3091.08                     
Ciclo de benefícios líquidos (108.97) (124.83) (22.49) 48.10 88.56 115.16 121.28 155.66 158.28 154.25 154.72 156.31 157.22 157.86 159.08 

 
 

TIRE 28.56% 
               



 

298 

Indicações Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Total  
Relação custos-benefícios 1.46:1 

               

 Vpn (15%) anos @ 9 US$ 478.12 milhões               
 
Nota: 
* / Agregação incluindo centros de recolha públicos, comunidade e banheiros com fossas sépticas além de banheiros para ser construída por unidades do ocupante, mecanismo de escoamento de resíduos sólidos, fonte de água públicos, lojas e amenidades 

públicas, shopping rural, cantinas, restaurantes, hotéis do orçamento, das estruturas religiosas, centro comunitário, ônibus, caminhonetes, posto policial, segurança e instalações de segurança, posto de combustível, centro de reparação automóvel, centro de 
exibição de produtos rurais, salas de exposições e seminários, acesso à internet e centro de comunicações, habitação, casa de hóspedes, dormitório de trabalhadores, etc.
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Capítulo 16 

Estratégias de branding e marketing  
 
16.1. Estratégias    
 

As estratégias incluem a adopção de 
branding estratégico bem planeado com 
campanha de publicidade e promoção de 
vendas e outros métodos para promover este 
conceito único e em identificar o 
desenvolvedor para APH e ATC e uma loja-
âncora para APH / agro-industrial da zona 
comercial / negócios APH / zona industrial 
e de infra-estruturas especializadas de 
branding global /CAC QAC.  

 

É pertinente para criar uma 
identidade e desenvolver uma estratégia de 
comunicação para informar os grupos-alvo, 
incluindo desenvolvedores/co-
desenvolvedores sobre APH e iniciativa do 
ATC e EPC e O&M de agências. Marcar bom 
oferece oportunidades para uma maior 
colaboração e sinergias. Ele fornece uma 
manifestação externa de propósito 
estratégico e cria diferenciação no mercado. 

 
Tabela 16.1 destaca as principais 

tarefas envolvidas na mídia e plano de 
comunicação para promoção  QAC/CAC.

 
Tabela 16.1: Estratégias e plano de ação 

 
Modo de comunicação Principal objetivo - criação de marca e identidade 

Elementos do sistema - 
palavra marca, slogan, 
marca nominativa em 
línguas 
regionais/internacionais 

 

 
 

o Internacionais e Regionais de idiomas - Português, Inglês, 
Francês, Árabe, Chinês, Japonês, Coreano, Alemão, 
Espanhol, Holandês e outras línguas regionais 

Elementos do sistema - 
sistema de papelaria 

o Papel timbrado, envelope, cartão de visita, envelope, o memo 
incluindo a capa do disco compacto, press kit, elogios slip + 
o bloco de notas 
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16 Modo de comunicação Principal objetivo - criação de marca e identidade 
Elementos do sistema - 
sistema de garantia 

o Folheto, cartaz, newsletter, standee, pasta, papel de parede, 
relatório anual, banner  

Elementos do sistema - 
sistema de sinalização 

o Prédio de alto nível, sinais, escritórios, sinalização 
vernacular, sinalética direcional 

Elementos do sistema - 
sistema de publicidade e 
sistema digital  

o Jornais, revistas, meios eletrônicos 

Website o Rápido e dinâmico meio de comunicação é um elemento 
essencial. As actividades incluem a concepção de um website, 
destacando as oportunidades, o papel desempenhado pelo 
RoA, governo local detalhes do projeto significativo 
desenvolvimento e assuntos relacionados à sustentabilidade 
no agronegócio QAC/CAC. A hospedagem de site e gestão 
pela MINAGRIF através de agências designadas habilmente 
apoiado por várias organizações, administração regional, 
nacional e internacional é essencial para consultores de 
marketing. O website estará cobrindo o usuário de uma 
forma amigável o interesse das diversas partes interessadas e 
será altamente interativo. Design de layout do site irá adoptar 
a mais recente tecnologia e serão hospedados em largura de 
banda ilimitada.  

Kit de informações o Detalhes de cada elemento de desenvolvimento de projeto e 
desenvolvimento. Os itens a seguir descrevem várias sub-
tarefas envolvidas: 
 Desenvolver o layout 
 Arte para o kit de informações 
 Impressão do kit de informações 

o A atividade inclui a concepção e desenvolvimento de um e-
brochure. Carregar o e-brochura sobre o site para uma maior 
circulação é essencial. Os visitantes podem percorrer (e-
brochure) para entender as características salientes  
QAC/CAC e várias oportunidades 

Kit de consulta das 
partes interessadas 

o Informações detalhadas sobre o projeto, o estado de 
progresso do projeto, aprovações legais  

o Informações sobre benefícios previstos para as principais 
partes interessadas, tais como os agricultores, pescadores, 
comunidades rurais, comerciantes, exportadores, 
processadores e outros 

Experiência de áudio e 
vídeo (AV)  

o Captura RoA e iniciativas de governo local e detalha as 
características salientes  QAC/CAC e previstas, exploração, 
processamento, comercialização, investimentos, através de 
investimento nacional e internacional, das PME, agro-
industrial e agro investimentos em infra-estruturas 
especializadas 

o Preparação do filme AV bem concebida para o projeto em 
várias línguas regionais e internacionais. 
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16 Modo de comunicação Principal objetivo - criação de marca e identidade 
 

Mídia Impressa: jornais e 
jornais de negócios 

o A actividade inclui o desenvolvimento de uma breve nota 
sobre QAC/CAC, agronegócio, agronegócio, técnicos 
especializados em infra-estrutura industrial, oportunidades e 
ofertas de produtos. Consulte a Tabela 16.2 temas abordados 
para diferentes grupos-alvo. 

 
Tabela 16.2: Grupo-alvo e tema central 

   
Grupo-alvo Tema Central 

Urban  QAC/CAC sustentável / infra-estrutura, 
projetos baseados em agro agronegócio 
sustentável, projetos industriais e agro  

Rural e das 
PME 

Pme e a prosperidade rural 

National  Agro Sustentável de infra-estruturas, 
projectos agro-baseada, agronegócio 
sustentável e oportunidades projeto 

International Projeto de oportunidades no segmento de 
infra-estrutura industrial e Agronegócio 

 
o A principal tarefa inclui a identificação dos diversos mídia 

impressa (jornais) e a finalização da freqüência de liberação 
do anúncio. 

Mídia Impressa: revistas 
específicas do sector 

o Sinopse sobre o QAC/CAC projectadas agronegócio 
Agronegócio específica do sector industrial e de  
investimentos em infra-estruturas industriais especializados. 

o Revistas sectoriais específicos para a liberação do anúncio 
devem também ser identificados. 

Mídia eletrônica: 
televisão e rádio 

o Informações sobre o Flash  QAC/CAC, consideradas 
específicas do setor do agronegócio com base agro-industrial 
e agro especializados em investimentos de infra-estrutura 
durante o primeiro slot comercial. 

o Como parte da campanha de mídia eletrônica, a atividade 
inclui a configuração de temas, incluindo a identificação dos 
meios de comunicação (TV/FM). 

Outros: saco, pac, 
canetas, exibe de 
conceitos 

o Projetando estratégias incluem os seguintes elogios para a 
distribuição durante o roadshow e outras reuniões. 
 Concepção e desenvolvimento convida 
 Concepção e produção de tampas, caneta e bolsa 
 Conceituar, concepção e desenvolvimento de colaterais 

para banners, standees, cenários, rótulos, invólucros 
Fonte: Análise de MACE 
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16 16.2. Micro-nível sub-setor projeto sábio oportunidades e os perfis de projetos 
 
Tabela 16.3 destaca o micro-nível sub-setor projeto sábio oportunidades para os 

potenciais investidores e unidades de ocupação. 
 
Tabela 16.3: Preparação de micro-nível sub-setor oportunidades projeto sábio 

 
• Entrada de Agri  
• Setor de irrigação   
• Agricultura  
• Horticultura 
• Cultura de tecidos 
• Pesca & aqua  
• Dairying, avicultura e criação animal 
• A apicultura 
• Sericicultura  
• Engenharia Agrícola 
• Com base agro-indústria - hi-tech o 

cultivo sob condições climáticas 
controladas 

• Tecnologia de Alimentos, engenharia 
de alimentos e processamento 

• Com base agro-indústria - processamento de 
frutas e legumes 

• Com base agro-indústria - processamento de 
grãos, padaria e confeitaria   

• Com base agro-indústria - Produtos spice 
• Com base agro-indústria - produtos aqua 
• Com base agro-indústria - animais, aves e 

produtos lácteos 
• Com base agro-indústria - hi-tech e baseados 

em biotecnologia, agricultura e investigação   
• Agri Infrastructure - Infra-estrutura de pós-

colheita 
• Agri infra-estrutura industrial 
• Educação & conhecimento hubs 
• Desenvolvimento de capacidade, 

desenvolvimento de habilidades 
• Gestão e outras áreas 

Fonte: Análise de MACE 
 
16.3. Principais programas de marketing 

 
Os principais programas de 

marketing poderão cobrir os programas de 
propaganda com tema-baseado, roadshows, 
conforme detalhado a seguir: 

 
o Elaboração de plano de mídia e 

campanha de mídia  
o Identificação de potenciais 

investidores, desenvolvedores e 
co-desenvolvedores 

o Identificação de potenciais 
unidades ocupantes   

o Coordenação com diversas 
associações do setor   

o Realização de roadshows 
nacionais  

o Realização de roadshows 
internacional  

o Participação em agronegócio 
internacional mostra 

o A realização de reuniões de 
negócios  

o Organizar o grupo de 
investidores visita à agro-cluster    

o A entrada e a coordenação com as 
unidades ocupante potencial e 
acompanhamento  

o A assinatura de vários MoUs 
 

16.4. Roadshows internacional     
 

 País-sábio roadshows detalhada 
deve ser realizada para:  

 
1. Atraindo APH e ATC developer 

/ co-developer  
2. Atrair o agronegócio, unidades 

agro-industriais de âncora em 
APH 
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16 3. Atraindo a agricultura em grande 
escala e as empresas do setor 
aliado para promover 
actividades na zona de compras 
de matérias-primas  

4. Atraindo grandes empresas do 
setor do agronegócio e aliados 
para promover actividades agro-
cluster 

5. Parceria com o país, atraindo 
para a participação no projeto em 
várias capacidades - tecnologia, 
know-how, apoio de marketing e 
de desenvolvimento de zonas 
específicas do país  

6. Atrair os desenvolvedores de 
infra-estrutura do agronegócio  

7. Atrair grandes provedores de 
suporte de marketing de produto  

 
16.5.  Agro Industrial e de infra-estrutura 

Global Summit (GAIIS) 
 

Está prevista a realização de vários 
GAIIS, roadshows, B2B será GAIIS reuniões 
etc. um fórum ideal para mostrar tecnologias 
de vanguarda // Histórias de sucesso de 
parcerias além de promover investimentos 
no setor do agronegócio.   

 
GAIIS será uma confluência de 

diferentes actores interessados no 
desenvolvimento do setor de agronegócio 
sustentável em Angola, Exposição 16.1 
indicar a tipologia de jogadores interessados.

 
 

Exposição 16.1: GAIIS - confluência de jogadores interessados 
 

 
Fonte: Análise de MACE 
 
16.6. Estratégias para popularizar QAC/CAC  
 

Tabela 16.4 fornece algumas das estratégias propostas para popularizar QAC/CAC. 
 
 
 
 

Fornecedores líderes 
de tecnologia

Principais 
fornecedores de 

máquinas, 
equipamentos

Investigação e 
Educação principais 

universidades e 
institutos

Marca líder de 
mercado e instituições

Principais 
desenvolvedores de 

infra-estrutura 
industrial

Os desenvolvedores 
especializados em 
infra-estrutura e 
operadores agro

Principais agro-
indústrias 

Investidores nacionais 
e internacionais

Instituições financeiras 
e bancos

Agências de nó

Os agricultores/ 
produtores 
/Indústria/ 

comerciantes/exporta
dores associação

Especialistas do setor
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16 Tabela 16.4: Estratégias para popularizar a agro-cluster  
 

 Publicação de informações agricolas e de 
agronegócio (newsletter magazine) 

 Agência profissional envolvente para 
publicação corporativa  

 Promoção QAC /CAC através de folhetos 
e sites de parceiros / universidades / 
institutos / unidades ocupante 

 A última biblioteca com livros, publicações, 
uma enciclopédia em áreas afins 

 Uma biblioteca virtual na internet no site  
 QAC/CAC deve também desenvolver 

activamente a indústria de e-learning, 
incluindo o desenvolvimento de cursos de 
educação, metodologias, ferramentas e 
processos, para alcançar um mercado mais 
amplo 

 A realização de um 
seminário/conferência internacional 
regular 

 Indústria Regular - Fabricantes - 
exportadores - fórum de interação 
instituição 

 Participação activa em consultoria e 
gestão industrial 

 Programa estruturado de formação e 
colocação 

 Realização de exposições temáticas 
regulares, lidando com questões 
contemporâneas e temas 

 Comemorar aniversários e outros dias 
importantes e promover a  iniciativa 
QAC/CAC  

 Honrando os jovens empresas e 
indivíduos no campo do agronegócio  

 Instituição de prémios anuais de inovação 
no campo da tecnologia de ponta  , as 
práticas de  ciências Agro Agro, práticas 
agrícolas, tecnologias avançadas e 
inovadoras em agronegócio, processos 
agro-industriais, ecologia industrial, 
produção industrial, agro-industrial 
específica das PME a intervenção, energias 
renováveis, materiais inovadores, meio 
ambiente, desenvolvimento sustentável, 
pensamento alternativo, a condução de 
uma mudança positiva na sociedade e 
sustentabilidade 

 Realização de treinamento sobre uma 
actividade agrícola sustentável, melhor 
produtividade e melhor realização para a 
comunidade agrícola 

 A realização de conferências, seminários, 
workshops, programas de formação, 
culturais e sociais e outros eventos 
pertinentes ao agronegócio, ética 
empresarial, segurança alimentar e 
conscientização ambiental 

 A realização de programas de RSI em 
conjunto com parceiros da indústria e 
empresas no domínio da criação de 

 Celebrando o Dia mundial de 
engenheiros, Wetland Dia Nacional da 
Ciência, Dia, Dia Mundial da Floresta, 
Dia Mundial da Água, Dia Mundial da 
Meteorologia, o Dia Mundial da Saúde, 
Dia do Património Mundial. Além disso, 
a lista inclui o Dia da Terra, Dia Mundial 
do Ambiente, a população mundial Dia 
Mundial do ozono, Dia, Dia do 
Consumidor e verde. Além, outros dias 
incluem o anual Dia Mundial do Habitat, 
World Wildlife Semana, mundo do bem-
estar animal, Dia Internacional para a 
Redução de Desastres Naturais 

 Programas regulares de desenvolvimento 
da juventude 

 Desenvolvimento de programas para a 
qualificação local 

 A realização de eventos culturais e outros 
eventos em uma base regular mantendo 
toda a comunidade em foco 

 Educação, programas de intercâmbio 
com outros países, instituições 
colaboradoras, e universidades   

 A organização de intercâmbio de visitas 
de acadêmicos, personalidades 
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16 consciência no agronegócio sustentável, 
agro tecnologias, o uso da água, poluição 
industrial, saúde ocupacional, segurança 
industrial, meio ambiente, saúde, educação 
e outras questões sociais   

eminentes, universidade, institutos de 
pesquisa, especialistas da indústria, os 
vencedores do prêmio de inovação, um 
jovem cientista, jovem empresário, 
empreendedor, proprietários de patentes 
de investigação 

Fonte: Análise de MACE 
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Capítulo 17 

Calendário de execução e o plano de acção a 

nível micro  

17.1. Mecanismo de implementação e 
monitorização 

 Concretizar a visão do QAC/CAC e 
implementar o projeto dentro do prazo 
previsto, é necessário um esforço consciente. 
O projeto envolve coordenação com diversas 
agências. O mestre o planejamento e estudo de 
viabilidade: o desenvolvimento do calendário 
de execução. O calendário de execução habita 
em detalhe na decisão de investimento, 
abrangendo actividades parceiros 
estratégicos/co-desenvolvedores selecção, 
EPC e O&M seleção de contratantes, 
finalizando uma parceria com diversas 
agências, fechamento financeiro, concessão, 
acordo, concurso e adjudicação do contrato, 
aprovação legal, as articulações externas e 
conectividade, design e engenharia detalhada, 
execução, organização, marketing do espaço.  

Tabela 12.1, 12.3 e 12.4 prevê a 
implementação de actividades  QAC/CAC. 

O exercício inclui a identificação das 
principais atividades de desenvolvimento, 
associados prazos e calendário de 
implementação a partir da perspectiva de 
APH e ATC-PIU / APH e ATC-SPV. Como 
parte do plano de implementação, a chave de 
intervenção necessária por várias agências 
envolvidas no processo de desenvolvimento 
para atingir o objetivo desejado. 

O mecanismo de monitorização deve 
incluir a identificação dos elementos-chave 
para garantir o sucesso de uma estrutura de 
gestão, perspectiva, normas legais para ser 

mantida, aderência aos conceitos de 
sustentabilidade. Além disso, as actividades 
incluem uma análise em profundidade de 
vários concursos e contratos estrutura e 
recomendação de local apropriado para 
projeto específico/estrutura do contrato, 
juntamente com a análise de mérito e 
demérito. As atividades também incluem a 
monitorização do desempenho da 
concessionária, entrega normas, 
conformidade regulamentar e legal, e de 
medidas de marketing, monitoramento de 
desempenho e benchmarking, estabelecendo 
padrões de desempenho. 

Exposição 17.1 mostra o resumo do 
plano de acção para a implementação da 
QAC/CAC. 

O prazo total para a execução da  infra-
estrutura comum QAC/CAC, APH e ATC 
conectividade e infraestrutura externa é 
estimada em 24 meses.  

O período total para a implementação 
do APH e ATC desenvolvimento comum e 
especializada, infra-estrutura, incluindo agri 
ATCs e centros de agregação é estimada em 60 
meses, considerando o modo de 
desenvolvimento em fases. No entanto, o 
ocupante, abrangendo as unidades de 
produção agrícola e unidades industriais 
localizadas em APH e ATC terá início a 
produção comercial a partir do terceiro ano de 
desenvolvimento.  

O desenvolvimento da fase I serão 
realizadas ao longo de um período de 2 anos. 
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17 O desenvolvimento da fase II para a Fase IV, 
devem ter lugar na 3ª, 4ª e 5ª ano, 
respectivamente.

Exposição 17.1: Plano de Acção 
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17 

Fonte: Análise de MACE 

Exposição 17.2 a 17.4 destaques a organização proposta para QAC/CAC-PIU, APH e 
ATC-SPV e APH e ATC SPV. 
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Exposição 17.2: Organograma de QAC/CAC-PIU 
 

 
 
Fonte: Análise de MACE 
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Exposição 17.3: Organograma de QAC/CAC-SPV 
 

 
Fonte: Análise de MACE  
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Exposição 17.4: Organograma para APH e ATC SPV 
 

 
Fonte: Análise de MACE 
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17.2. Calendário de execução 
 

Exposição 17.5 apresenta o calendário para a sua execução dessas etapas.  
 

Exposição 17.5: Plano de acção ao nível micro 
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I Atribuição do Projeto

1.1
Aprovação dos QAC/CAC includindo
orçamentos

1.2
Aprovação de projetos específicos e
formação de QAC/CAC-PIU

1.3
Constituição de um comité de concurso
composto por funcionários do Governo e de
outros organismos do sector público 

1.4 Lançamento da AgriAdvantage em Angola
1.5 Construção de marcas e planeamento de 
1.6 Apresentação itinerante a investidores
1.7 Serviços de gestão de eventos
1.8 GAIIS 2020

1.9
Preparação do Memorando de Informação
do Projecto (PIM) para a APH e ATC

1.10
Elaboração de Edital de Licitação (NIT) /
RFQs para APH e AT

1.11
NIT flutuante, RFQ flutuante, RFQ
flutuante, recepção de resposta à RFQ e
avaliação para APH e ATC

1.12
Elaboração de documentos de licitação -
RFP e contrato de concessão para APH e
ATC

1.13
Emissão de RFP, recebimento de proposta
financeira, avaliação de APH e AT

1.14

Discussão, aprovação da proposta, emissão
da carta de adjudicação e assinatura do
contrato de concessão para a APH e ATC

1.15
Elaboração do quadro de implementação e
formação de SPV

1.16
Estruturação organizacional e pessoal para
administração e gestão de SPVs

II
Investigação, concepção e engenharia do
projecto

2.1
Investigações no local, inquéritos,
investigações no terreno para a infra-
estrutura comum CAC/CAC

Ano 1 Ano 2 Ano 5Ano 4Ano 3
Fase Actividade
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2.2

Investigações de sítios, inquéritos,
investigações de campo para o
desenvolvimento de APH e ATC e infra-
estruturas comuns, infra-estruturas agro-
industriais especializadas no âmbito do
CAC/CAC, incluindo centros de agregação 

2.3
Projeto e plano de detalhe de engenharia
para a infraestrutura comum de
QAC/CAC

2.4

Projeto e plano de engenharia detalhado
para desenvolvimento de APH e ATC e
infraestrutura comum, infraestrutura
agrícola especializada dentro do
QAC/CAC, incluindo centros de agregação

2.5
BoQ e custo detalhado do projeto para a
infraestrutura comum de QAC/CAC 

2.6

BoQ e custos detalhados do projeto para
desenvolvimento de APH e ATC e
infraestrutura comum e infraestrutura
agrícola especializada dentro do
QAC/CAC, incluindo centros de agregação

III
Encerramento da Area Financeira do
Projeto

3.1
Garantia de empréstimo de IFM/outras
Instituições Financeiras

3.2

Mobilização da contribuição dos Governos
Central e Local, capital próprio através de
PPPs e empréstimos a prazo para projetos
de PPPs

3.3
Encerramento financeiro do CAC/CAC-
PIU completado

3.4
Encerramento financeiro do SPV APH e
ATC

3.5
Elaboração da estratégia de promoção do
projecto e preparação das garantias de
comercialização da QAC/CAC

3.6
Atividades promocionais do projeto -
Encontros de investidores, encontros B2B,
etc. da QAC/CAC

3.7

Parceria do País com instituições de
pesquisa e instituições estrangeiras /
fornecedores de tecnologia / agências de
marketing / fornecedor de tecnologia
inovadora & aquisição de conhecimentos e
competências

Ano 1 Ano 2 Ano 5Ano 4Ano 3
Fase Actividade
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3.8
Assinatura de contrato com indústrias
ocupantes para APH e ATC

3.9
Apresentação de pedidos legais e processo
de aprovação ESIA para QAC/CAC e
atividades de APH e ATC

3.10

Obtenção de aprovações legais para a
construção (limpeza de terrenos, limpeza
ambiental) e obtenção de "Autorização para
desenvolvimento" das autoridades legais
para o QAC/CAC

IV Execução do Projeto

4.1
Plano de ação e execução da conectividade
QAC/CAC e infraestrutura externa

4.2
Contracto para a infra-estrutura comum
QAC/CAC em propriedade horizontal

4.3

Embalagem contratual para o
desenvolvimento horizontal de APH e ATC
e infraestrutura comum, infraestrutura
agrícola especializada dentro de
QAC/CAC, incluindo centros de agregação

4.4
Acordo contratual para realização das infra-
estruturas comuns QAC/CAC

4.5

Pacotes contratuais para desenvolvimento
vertical de APH e ATC e infraestrutura
comum, infraestrutura agrícola
especializada dentro de QAC/CAC e
centros de agregação

4.6
Concurso e contratação de fornecedores
para a infraestrutura comum horizontal de
QAC/CAC

4.7

Concurso e contratação de fornecedores
para desenvolvimento horizontal de APH e
ATC e infraestrutura comum, infraestrutura 
agrícola especializada dentro de
QAC/CAC e centros de agregação

4.8
Concurso e contratação de fornecedores
para a infra-estrutura comum vertical 

4.9

Licitação e contratação de fornecedores
para desenvolvimento vertical de APH e
ATC e infraestrutura comum, infraestrutura 
agrícola especializada dentro de
QAC/CAC e centros de agregação

Ano 1 Ano 2 Ano 5Ano 4Ano 3
Fase Actividade
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4.10
Selecção dos fornecedores e assinatura do
contrato para a infra-estrutura comum
horizontal CAC/CAC

4.11

Seleção de fornecedores e assinatura de
contrato para desenvolvimento horizontal
de APH e ATC e infraestrutura comum,
infraestrutura agrícola especializada dentro
dos centros de agregação de QAC/CAC

4.12
Seleção de fornecedores e assinatura do
contrato para a infraestrutura comum
vertical QAC/CAC

4.13

Seleção de fornecedores e assinatura de
contrato para desenvolvimento vertical de
APH e ATC e infraestrutura comum,
infraestrutura agrícola especializada dentro
de QAC/CAC e centros de agregação

4.14

Flutuação de propostas, finalização de
contratos para desenvolvimento horizontal
de APH e ATC e infraestrutura comum,
infraestrutura agrícola especializada dentro
de QAC/CAC e centros de agregação

4.15

Oferta flutuante, finalização de contratos
para desenvolvimento vertical de APH e
ATC e infra-estrutura comum, infra-
estrutura agrícola especializada dentro de
QAC/CAC e centros de agregação

4.16 Implementação do ESIA 

(a)
Realização da actividade de reinstalação de
pessoas sem título de propriedade (zona
cadastral)

(b)
Restauração dos meios de subsistência para
as pessoas realojadas.

(c )
Implementação de medidas de mitigação da
AISA

4.17
Conclusão da infra-estrutura horizontal
comum QAC/CAC 

4.18

Conclusão do desenvolvimento horizontal
de APH e ATC e infra-estrutura comum,
infra-estrutura agrícola especializada
dentro dos centros de agregação
QAC/CAC

4.19
Conclusão da infra-estrutura comum
vertical QAC/CAC

4.20

Conclusão do desenvolvimento vertical de
APH e ATC e infraestrutura comum,
infraestrutura agrícola especializada dentro
do QAC/CAC e centros de agregação

Ano 1 Ano 2 Ano 5Ano 4Ano 3
Fase Actividade
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4.21
Fase de construção das unidades industriais
ocupantes da APH e ATC

4.22
Conclusão da área de processamento e
desenvolvimento da área não processada
das unidades industriais da APH e ATC

4.23
Conclusão de ligações externas e
conectividade para QAC/CAC

(a)
Estrada principal e outras vias de acesso,
drenagem transversal, bueiros, pontes, etc.

(b)

Fornecimento de electricidade e
fornecimento de energia rural, infra-
estruturas de irrigação, infra-estruturas
agro-especializadas, etc.

(c)
Infra-estruturas sociais, infra-estruturas de
saúde, centro de educação e formação,
telecomunicações, etc.

V Comissionamento do projeto

5.1
Obtenção de "Consentimento para
Funcionar" de autoridades estatutárias para
QAC/CAC

5.2

Obtenção do "Consentimento para
Funcionar" das autoridades governamentais
para o desenvolvimento de APH e ATC e
infra-estrutura comum, infra-estrutura agro-
industrial especializada dentro do
QAC/CAC e centros de agregação

5.3

Obtenção de aprovações governamentais
para o início da operação de
desenvolvimento de APH e ATC e infra-
estrutura comum, infra-estrutura agrícola
especializada dentro de QAC/CAC e
centros de agregação

5.4

Testes, comissionamento e integração de
sistemas de desenvolvimento de APH e ATC 
e infraestrutura comum, infraestrutura
agrícola especializada dentro de
QAC/CAC e centros de agregação

5.5
Testes, comissionamento e integração de
sistemas de infra-estrutura ambiental nas
APH e ATC

5.6
Aprovação regulamentar para o sector dos
ocupantes das APH e ATC

5.7
Obtenção do "Consentimento de
Funcionamento" das autoridades oficiais
para as unidades industriais APH e ATC 

Ano 1 Ano 2 Ano 5Ano 4Ano 3
Fase Actividade
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Fonte: Análise de MACE 
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5.8 Início do fornecimento a partir da ACPZ 

(a)
Início da produção agrícola da agricultura
comercial

(b)
Início da produção agrícola da agricultura
familiar

(c)
Início da produção com outros métodos de
produção agrícola

(d)
Início da produção agrícola para
alimentação de requisitos específicos da
unidade ocupante do ATC

(e)
Início da produção agrícola para
alimentação de necessidades específicas da
unidade ocupante da APH

(f)
Início da produção comercial das unidades
industriais APH e ATC

Ano 1 Ano 2 Ano 5Ano 4Ano 3
Fase Actividade
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Capítulo 18 - 

Mapeamento de risco, análise e estratégias de 

mitigação 
 

18.1. A  abordagem generalizada para gestão de risco 
 
Exposição 18,1 retrata a  abordagem generalizada para gestão de risco no 

desenvolvimento de QAC/CAC com o investimento do sector privado. 
 

Exposição 18.1: Risco e estratégias de mitigação 
 

 
Fonte: Análise de MACE 

Limitações do sector agro

•Evolução política favorável e inovadoras ferramentas de mitigação

Promoção do conceito e aceitação
•Necessidade de remover as preocupações dos investidores sobre a aglomeração de empresas 
concorrentes

•Ampla consulta às partes interessadas em toda a região para criar consciência, erradicar 
apreensões engolindo suas mentes e incutir confiança 

Terra para o desenvolvimento de zonas e zonas de desenvolvimento 
•Sig e ferramentas de planejamento inovador
•Espaço construído transparente/terrenos urbanizados lote
•Nenhuma perturbação negativo a vida rural, a vida urbana ou terras cultiváveis

Questões relacionadas com governo e processo de aprovação
•Política a ser no lugar
•Importante sector de alta
•Transparente processo de aprovação em seleção de desenvolvedor de aph e ATC (na opção Modo 
PPP) e construído o espaço/terra atribuição de aph e ATC - requisito adesão integral

Terreno industrial desenvolvido e construído um espaço fora de tomar de APH e ATC
•Abordagem Multi
•Os clientes âncora
•Desenvolvimento em fases
•Roadshows e reunião de B2B

Suprimento sustentado de matéria-prima
•O cultivo em grande escala, através do modelo de agricultura comercial
•Cultivo de pequena e média escala, por meio da agricultura familiar
•Tradicional, moderno, alta tecnologia e agricultura de precisão
•Leal e transparente o processo de compras de matérias-primas

Ambiental e implementação
•Sector favorável 
•Grande ênfase em infra-estruturas ambientais e de práticas ecológicas 
•Equipe bem estruturada para a operação e manutenção
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18 18.2. Fatores críticos de sucesso para 
QAC/CAC 

 
Variou de Angola zona agro-ecológica, 

base de conhecimento, matéria-prima 
abundante de recursos, oportunidades 
ilimitadas no agro e setores de processamento 
de alimentos têm o potencial de conferir 
benefícios significativos em empresas do 
agronegócio, o governo, as pessoas e o meio 
ambiente. A decisão de criar QAC/CAC 
principalmente em Angola é uma expressão 

da ambição de carro todos esses benefícios a 
partir do ecossistema do país para o 
agronegócio as partes interessadas, incluindo 
as comunidades rurais. 

 
Exposição 18.2 apresenta a análise e 

conclusões com base nos fatores críticos 
necessários para o sucesso da proposta 
QAC/CAC quanto de tamanho adequado, 
posicionamento de marca, e colaborando, 
administração, República de Angola e o apoio 
do Governo Local.

 
Exposição 18.2: QAC /CAC - fatores críticos de sucesso 

 

 
Fonte: Análise de MACE 
 

Tamanho 
adequado

Grande área 
de captação

Área Mínima 
para trazer 
vários sub-

sector e melhor 
ambiente para 

negócios e 
trabalho live 

play

Tamanho ideal 
ajuda o cubo 

para aproveitar 
economias de 

escala

Theme

Abordagem 
integrada na 

base de ponta 
a ponta em 

agronegócio

Abordagem 
holística bem 
estruturado 

Excelentes 
ligações entre 

jogadores-chave

Posicionamen
to de Marca e 

parceria

A parceria com 
os agricultores e 

produtores

Amarre com 
países parceiros 

/peritos 
internacionais/ 
universidades/ 
instituições de 

renome

Ofertas 
exclusivas e 

estruturação do 
projeto

Best 
international 

cluster 
estrutura a um 
preço acessível

Infra-
estrutura 
acessível

Instalações 
integradas de 

produção, 
transformação, 

fabricação, 
Logística, 
Comercial 

Residencial

Confiabilidade 
de instalações 

comuns

Boa 
administração 

de zona

Racionalizaçã
o folgas 

processuais

Eficiente no 
dia-a-dia

Segurança e 
proteção

Apoio 
governamenta

l ativa

Aprovação 
do projecto, 
as folgas do 
ambiente, 

aquisição de 
terras e 

fornecimento 
de utilidades 

básicas

Alocação de 
terras para a 

zona de 
processamento 

e suporte de 
facilitação de 

projeto
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18 18.3. Necessidade de análise multi-
critérios para avaliação de risco e a 
metodologia de avaliação de risco 

 
Muitas empresas e os fatores internos 

e externos, factores de influência podem ter 
um impacto significativo no QAC/CAC. 
Portanto, há uma necessidade de desenvolver 
um modelo de avaliação multi-critérios para 
avaliação de risco. O estudo inclui o 
desenvolvimento de uma matriz de risco no 
contexto de QAC/CAC utilizando uma 
abordagem estruturada através de dois 
diferentes tipos de procedimentos.  

O primeiro método mapeia a avaliação 
qualitativa do risco associado com o volume, 
o valor, o custo, crescimento, governança, 
perspectivas da marca contra vários 
parâmetros como interno, parceiros, clientes, 
concorrência e templos. Estes assuntos são 
discutidos no contexto de QAC/CAC-PIU, 
APH e ATC-SPV, APH e desenvolvedor do 
ATC, ocupante de unidades de APH e ATC, e 
agências de negócios associados com as 
operações de QAC/CAC. Tabela 18.1 
apresenta o mapeamento do impacto do risco 
e provável ocorrência contra cada risco. 

 
Tabela 18.1: Matriz de Risco 

 

Descrição Interno 
de 

Parceiros O cliente A concorrência Os 
Templos 

Volume, valor, custo, crescimento, 
governança, marca 

     

O impacto potencial sobre o sucesso 
de QAC/CAC 

     

Probabilidade de ocorrência      
Fonte: Análise de MACE 
 

Tipos de risco durante a fase de 
implementação do projeto são 
significativamente diferentes dos riscos 
enfrentados durante a fase de operação. 
Assim, na segunda abordagem, avaliação do 
risco QAC/CAC desenvolvimento em duas 
fases, ou seja, fase de execução e fase de 
operação. 

 
O segundo método inclui a análise 

quantitativa de riscos relativamente à 
orientação estratégica, orientação para o 
cliente, prazos de entrega e execução do 
projeto de risco, triple bottom line, 
sensibilidade de dimensão humana e a 
dimensão económica.  

 
O estudo inclui uma designação em 

um modo alfa numérico para a avaliação do 
risco pontuação na segunda abordagem. Uma 

escala de 1 a 5 representa a fase de 
implementação, com 1 indicando o menor 
risco. Por outro lado, numa escala de A a E 
indica a fase pós-implantação com um 
indicando o menor risco. Uma combinação 
dos dois daria uma matriz de duas dimensões 
como saída. Assim, de uma forma abrangente 
de avaliação do risco, 1A indicam o menor 
risco e 5E a mais alta. 

 
A avaliação de riscos, análise de 

impacto e estratégias de mitigação com base 
em ambas as abordagens são apresentadas no 
anexo - 3. 

 
Tabela 18.2 e Exposição 18.3 & 

Exposição 18.4 mostra a pontuação de 
avaliação de risco composto durante a 
implementação com base na análise de 
indicadores e sub-indicadores considerações.
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18 Tabela 18.2: Compósito pontuação de avaliação de risco durante a fase de implementação 
 

S. 
N# 

Durante a execução de avaliação de risco 

Avaliação de 
risco QAC 

pontuação em 
uma faixa de 1 a 

5 

CAC 
pontuação de 
avaliação de 
risco em uma 
faixa de 1 a 5 

1 Orientação estratégica  2,14 2,30 
2 Orientação para o cliente 2,00 2,10 
3 A execução do projeto e orientação 

resultado  
1,75 1,93 

4 Orientação do triple bottom line 2,00 2,10 
5 A dimensão humana da sustentabilidade  1,00 1,03 
6 A dimensão econômica da 

sustentabilidade 
2,33 2,50 

 
Pontuação de avaliação de risco 

composto durante a fase de 
implementação 

1,87 1,99 

Fonte: Análise de MACE 
 

Exposição 18.3: Matriz de avaliação de risco QAC durante a execução de uma faixa de 1 a 5 
 

 
Fonte: Análise de MACE 
 
 
 
 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50
Orientação estratégica

Orientação para o
cliente

A execução do projeto e
orientação resultado

Orientação do triple
bottom line

A dimensão humana da
sustentabilidade

A dimensão econômica
da sustentabilidade
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18 Exposição 18.4: CAC matriz de avaliação de risco durante a execução de uma faixa de 1 a 5 
 

 
Fonte: Análise de MACE 
 

Tabela 18.3 apresenta a pontuação de avaliação de risco composto durante a fase de 
operação, com base na análise de indicadores e sub-indicadores considerações.   

 
Tabela 18.3: Compósito pontuação de avaliação de risco durante a fase de operação 

 

S. 
N# A avaliação de riscos durante a operação 

Avaliação de risco 
QAC pontuação 

em uma banda de 
A a E 

CAC pontuação 
de avaliação de 
risco em uma 

banda de A a E 
1 Orientação estratégica  B C 
2 Orientação para o cliente B C 
3 Operação e orientação resultado  B C 
4 Orientação do triple bottom line B C 
5 A dimensão humana da sustentabilidade  B C 
6 A dimensão econômica da 

sustentabilidade 
B C 

 
Pontuação de avaliação de risco 

composto durante a fase de operação, 
com base no número de ocorrências  

B C 

Fonte: Análise de MACE 
 
18.4. Pontuação de avaliação de risco combinado  
 

Tabela 18.4 apresenta a pontuação para avaliação de risco combinado  QAC/CAC. 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00
Orientação estratégica

Orientação para o
cliente

A execução do projeto e
orientação resultado

Orientação do triple
bottom line

A dimensão humana da
sustentabilidade

A dimensão econômica
da sustentabilidade
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18 Tabela 18.4: Avaliação de risco combinado de pontuação 
 

Avaliação de risco 
Avaliação 

QAC 
Avaliação 
do CAC Observações 

A avaliação de riscos 
durante o período de 
implementação 

1,87 1,99 Em uma faixa de 1 a 5 
Nível 1 indica baixo risco considerando 
que 5 indica risco extremo 

A avaliação de riscos 
durante o período de 
operação 

B C Em uma banda de A a E 
Indica um nível de baixo risco e que indica 
risco extremo 

Pontuação de avaliação 
de risco combinado 

1,87 B 1,99 C 1 indica um baixo risco considerando 5 E 
indica grande risco em uma avaliação 
combinada 

Fonte: Análise de MACE 
 
18.5. 5 Análise da força  
 

Michael Porter (1980; 1985) propôs o 
modelo de cinco forças determinam a 
atratividade de uma indústria e construir uma 
posição competitiva sustentável para a 
empresa entre os concorrentes. Este modelo 
capta a essência principal de Porter's teoria da 
vantagem competitiva sustentável, na medida 
em que enfatiza as cinco forças que definem as 
regras de concorrência no mercado. A seguir 
fornece as cinco forças competitivas que 
afetam a atratividade do setor. 
 

1. As pressões competitivas 
decorrentes do  poder de barganha 
do comprador; 

2. As pressões competitivas são 
provenientes de empresas em 
outras indústrias para ganhar os 

compradores para os produtos de 
substituição; 

3. As pressões competitivas 
decorrentes do  poder de 
negociação do fornecedor; 

4. As pressões competitivas 
associadas com a ameaça de novos 
operadores no mercado; e 

5. As pressões competitivas 
associadas com a rivalidade entre 
vendedores competindo para 
atrair clientes. Este fator é 
geralmente o mais forte dos cinco 
factores de competição. 

 
Exposição 18.5 apresenta a abordagem 

para a análise das cinco forças competitivas 
que afetam QAC/CAC -PIU, APH e ATC-SPV 
atractividade baseada em princípios 
mencionados acima. 
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18 Exposição 18.5: QAC - Cinco Forças Análise/CAC-PIU, APH E ATC-SPV 
 

 
 

1. As pressões competitivas 
decorrentes de QAC/CAC-PIU, 
APH e ATC-SPV ocupantes a 
colaboração e o poder de 
negociação ("Comprador"- 
potencial ocupante de unidades de 
QAC/CAC ocupante mais 
especificamente as unidades de 
APH e ATC) - Consulte Exposição 
A3.1 em Anexo - 3; 

2. As pressões competitivas são 
provenientes do mercado 
tentativas de terceiros para 
conquistar ocupante de unidades 
para seus produtos ("produtos de 
substituição" - substituto sobre 
ofertas de infra-estruturas e  
serviços especializados em QAC 
/CAC) - Consulte Exposição A3.2 
no Anexo 3; 

3. As pressões competitivas 
decorrentes de fornecedores ou 
prestadores de serviços 
QAC/CAC -PIU, APH e ATC-SPV 

ou o ocupante de unidades de 
APH e ATC-seller colaboração e o 
poder de negociação 
("Fornecedores" - fornecedores ou 
prestadores de serviços QAC/ 
CAC-PIU, APH e ATC-SPV ou o 
ocupante de unidades de QAC / 
CAC mais especificamente APH e 
ATC) - Consulte Exposição A3.3 
em Anexo - 3; 

4. As pressões competitivas 
provenientes da ameaça de 
entrada de novos concorrentes 
("novos operadores"  -  novos 
operadores potenciais, ou seja, 
novos  parques parques industriais 
ou agro) - Consulte Exposição A3.4 
no Anexo 3;  

5. As pressões competitivas criadas 
pela disputa do rival SPVs para 
uma melhor posição no mercado e 
vantagem competitiva. 
("Rivalidade entre vendedores 
concorrentes" - rivalidade entre 
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18 concorrentes para agro-industriais, 
parques e parques industriais 
gerais SPVs rival (SPVs) - Consulte 
Exposição A3.5 em Anexo - 3. 

 
A análise inclui uma designação em 

um modo numérico para o escore de avaliação 
da competitividade QAC/CAC-PIU, APH e 
ATC-SPV contra diversas pressões 
competitivas além do cinco-force a análise. A 
análise inclui a implantação em uma escala de 
1 a 5 para avaliação da competitividade, com 
1 indicando a menor competitividade de 

QAC/CAC-PIU, APH e ATC-SPV em causa 
contra a pressão competitiva. É evidente que 
quanto menor a concorrência, maior a 
competitividade para o QAC/CAC e, 
portanto, maior o escore de QAC/CAC-PIU, 
APH e ATC-SPV.  
 

Tabela 18.5 e Exposição 18.6 & 
Exposição 18.7 descreve a avaliação da 
competitividade composto de pontuação 
QAC/CAC-PIU, APH e ATC-SPV baseado na 
análise das cinco forças considerações.

 
Tabela 18.5: Compósito de avaliação de competitividade com base em cinco forças análise 

QAC -/CAC 
 

S. 
N# Força competitiva  

Pontuação de avaliação 
competitiva em um 0-5 (banda 

de maior competitividade 
para o QAC / CAC, maior a 

pontuação de QAC/CAC-PIU, 
APH e ATC-SPV) 

QAC CAC 
1 A pontuação média das pressões competitivas 

decorrentes de unidades dos ocupantes, o poder de 
barganha e QAC/CAC -PIU, APH e ATC-SPV & 
Colaboração da unidade ocupante 

2,75 2,61 

2 A pontuação média da concorrência de ofertas de 
substituição 

4,00 3,80 

3 A pontuação média das pressões competitivas 
decorrentes de fornecedores ou prestadores de 
serviços QAC/CAC -PIU, APH e ATC-SPV ou o 
ocupante de unidades de APH e ATC  

3,71 3,53 

4 A pontuação média das pressões competitivas 
decorrentes de novos rivais  

2,88 2,73 

5 A pontuação média das pressões competitivas de 
uma indústria concorrente  

3,75 3,56 

 
Pontuação de avaliação de competitividade média 

total 
3,42 3,25 
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18 Exposição 18.6: QAC-PIU, APH e ATC-SPV matriz de avaliação de competitividade baseada 
em cinco forças análise pontuação  

 

 
Fonte: Análise de MACE 
 
Exposição 18.7: CAC-PIU, APH e ATC-SPV matriz de avaliação de competitividade baseada 

em cinco forças análise  
 

 
Fonte: Análise de MACE 

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00

poder de barganha e/CAC
QAC-PIU, APH e ATC-VPS
& Colaboração da unidade

ocupante

Pontuação Média de
concorrência de ofertas de

substituição

Pontuação Média de pressões
competitivas decorrentes de
fornecedores ou prestadores
de serviços/CAC QAC-PIU,

aph & SPV-ATC para o
ocupante ou unidades de

aph & ATC

Pontuação Média de pressões
competitivas decorrentes de

novos rivais

Pontuação Média de pressões
competitivas da indústria

concorrente

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00

Pontuação Média de pressões
competitivas decorrentes da
unidades dos ocupantes, o
poder de barganha e/CAC

QAC-PIU, APH e ATC-VPS &
Colaboração da unidade…

Pontuação Média de
concorrência de ofertas de

substituição

Pontuação Média de pressões
competitivas decorrentes de

fornecedores ou prestadores de
serviços/CAC QAC-PIU, aph &

SPV-ATC para o ocupante ou
unidades de aph & ATC

Pontuação Média de pressões
competitivas decorrentes de

novos rivais

Pontuação Média de pressões
competitivas da indústria

concorrente
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Capítulo 19 

Benefícios e contribuição 
 

 
 
19.1. QAC/CAC/objectivo global 
 

Os principais desafios do país são 
garantir a segurança alimentar, a auto-
suficiência na produção de alimentos, preços 
remuneradores para os agricultores e para os 
seus produtos, etc. Se a produtividade é 
aumentada através de intervenções 
tecnológicas, e se se concentrar a produção 
excedentária de culturas, cereais, frutas, 
legumes, leite, carnes e aves, etc. Para serem 
processados e comercializados, tanto dentro 
como fora do país, haverá mais oportunidades 
para acrescentar a renda dos agricultores e 
aumentar o emprego rural. 
 

QAC/CAC deve fornecer um quadro 
permitindo chegar ao aumento da 
produtividade, redução dos preços ao 
consumidor, na frente interna, a classificação e 
as práticas de segurança alimentar, a auto-
suficiência a nível interno, o aumento das 
exportações, redução de perdas pós-colheita, 
práticas agrícolas sustentáveis, grande 
transformação e aumento da penetração da 
tecnologia. 

 
O conceito de QAC/CAC facilita o 

estado da arte da tecnologia, acesso a novos 
conhecimentos e perspectivas para a produção, 
transformação e comercialização do produto, 
além de investimentos por parte do setor 
privado nos países em desenvolvimento a 
necessária  infra-estrutura agrícola e a agro-
indústria, com base em unidades de uma forma 
transparente e equitativa, para garantir o 
desenvolvimento do agronegócio sustentável 
em Angola. 
 

QAC/CAC gozam de importância 
estratégica tendo em vista o seu papel no 
desenvolvimento da segurança alimentar do 
país e inclusivo. 

 
19.2. Análise de benefícios e contribuição 

 
Os benefícios e a contribuição da 

proposta  QAC/CAC são analisados, tanto do 
ponto de vista do setor de agronegócio e 
contribuinte, como mostrado no Exposição 
19.1. 

 
Exposição 19.1: Análise de benefícios e contribuição 

 

   
Fonte: Análise de MACE 
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19 19.3. Benefícios para o sector 
 
Os benefícios esperados para o setor estão descritos na Tabela 19.1. 

 
Tabela 19.1: QAC/CAC - Benefícios e contribuição do sector 

 
Entrada de 

Agri 
o Assegurar a disponibilização atempada de medidas agro insumos de 

qualidade e quantidade 
o Melhorar a produção de alimentos e forragens 
o Aperfeiçoamento de tecnologias de produção de sementes 

Híbrido e 
cultivares 

melhoradas 

o Desenvolvimento de melhores variedades / híbridos 
o Recursos genéticos e desenvolvimento de cultivares melhoradas 
o Raças de aves indígenas incluindo estirpes melhoradas 
o Gradação de genética de gado nativo / Indígenas  
o Conservação e melhoramento de recursos genéticos animais nativos para 

manter a diversidade de raças 
o Gestão sustentável dos recursos naturais 

Práticas 
Modernas 

o Melhores práticas de produção para a cultura visada  
o Alta densidade de árvores, sombra de cultivo líquido, abrigos de rede de 

sombreamento, cultivo em estufa, agricultura de precisão 
o A diversificação de culturas tradicionais para as plantações, pomares, 

vinhas, flores e jardins de legumes 
o Pesca de alto mar 
o Mudança de pecuária e avicultura de subsistência para pecuária e 

avicultura sustentáveis 
o A produção de leite e capacidade de transformação do leite e produtos 

lácteos 
o Banco de dados para a padronização de metodologias para a estimativa 

das capturas de diversos recursos aquáticos 
o Gestão de energia e utilização de convencionais e não-convencionais de 

energias renováveis na produção agrícola e actividades de transformação 
Produção e 
melhoria do 
rendimento 

o Disseminação de conhecimento e transferência de tecnologia para 
aumentar a produtividade 

o A produtividade do setor de produção animal 
o Produção agrícola sustentável, eficiente, económica, ecológica e com 

tecnologias de proteção 
o Reuniões de higiene sanitária internacional de normas e padrões 
o Mecanização agrícola competitiva, rentável e sustentável, através de 

intervenções de engenharia de empresa de mecanização agrícola, 
acréscimo de valor e gestão energética em produção & operações de pós-
colheita 
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19 o Adoção de máquinas de precisão e de estratégias para a realização 
oportuna e eficiente das operações agrícolas para agricultura, horticultura, 
pecuária e produção de pesca 

o Melhor utilização e adição de valor da produção agrícola 
E articulações 
de mercado 

o Ligações entre as partes interessadas, tais como os agricultores, a indústria, 
os prestadores de serviços de pesquisa e extensão 

o Abordar a crescente nos mercados internacionais e nacionais para uma 
melhor realização de preços 

o O acesso ao capital, tecnologia, gestão eficaz e serviços de apoio, tais como 
o crédito, comercialização, pesquisa e extensão 

o Minimizar as perdas pós-colheita, reduzir o Wastages resultando na 
realização de maior valor para os agricultores 

o Endereços de forma holística QAC/CAC/cadeia de alinhamento com os 
requisitos nacionais e internacionais, para a melhoria do acesso ao 
mercado, através de inteligência de mercado 

o Minimização de resíduos em todas as fases da cadeia de processamento de 
alimentos através do desenvolvimento de  infra-estruturas agro 
especializada para armazenamento, transporte e processamento de 
produtos agro 

Unidades 
ocupante 

o A criação de um melhor ambiente para os negócios   
o QAC/CAC deve oferecer instalações de classe mundial a uma estrutura de 

custo acessível 
o Unidades do ocupante de APH e ATC têm a vantagem de poder aproveitar 

a infra-estrutura comum, o acesso à inteligência de mercado, interagir e 
realizar transações em algumas das principais instituições do mundo em 
uma fração do que teria custado no modo autônomo devido aos benefícios 
do agro-polo 

o Gestão de instalações excelentes no APH e ATC 
o Indução de tecnologia moderna para a indústrias de processamento de 

alimentos 
Infra-

estrutura e 
planejamento 

o Planeamento como uma vibrante e APH campus ATC com excelentes 
infra-estruturas 

o O bom estilo de vida de trabalho integrado - aprender - viver - ambiente - 
auto-contido - centro empresarial compatível com infra-estruturas sociais 

o Um ótimo estilo de vida e de baixo custo de vida segura, amigável e 
estimulante 

Mecanismo 
Institucional 

o Os QAC/CAC’s visam criar uma estrutura institucional para corrigir 
deficiências identificadas em áreas de apoio, facilitar o fluxo de 
investimentos, o acesso a tecnologias, novas capacidades e práticas 
modernas de gestão 
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19 o Os QAC/CAC’s visam também fornecer um mecanismo para reunir 
agricultores, processadores e outros industriais permitindo melhor 
articulação da produção agrícola para o mercado, de modo a garantir a 
maximização do valor acrescentado, minimização de perdas pós colheita e 
melhorar significativamente os rendimentos dos agricultores 

o Encorajar a Pesquisa (P&D) no processamento de alimentos para 
desenvolvimento de melhores produtos e processos. 

Fonte: Análise de MACE 
 
19.4. Benefícios para contribuintes do agronegócio 

 
Os benefícios esperados para os contribuintes do agronegócio estão descritos na Tabela 

19.2. 
Tabela 19.2: QAC /CAC - benefícios aos contribuintes do agronegócio 

 
Benefícios esperados 

Os 
agricultores / 
produtores / 
Comunidade 

rural 

o A exposição e a familiaridade com as tecnologias de agricultura de alta 
tecnologia 

o A produção e a produtividade melhorada 
o Redução no custo de produção 
o Redução de desperdício 
o Além disso, aumentar o valor 
o Realizar um alto valor unitário  
o Estabilizar os preços 
o Receita aprimorada para os agricultores, produtores e a comunidade rural  
o O crescimento rural e aumento do emprego para a população local  
o Melhoria na pré e pós-colheita 
o Melhor qualidade de vida dos agricultores, produtores e comunidade 

rural 
Os 

comerciantes 
o Cadeia de alinhamento com os requisitos nacionais e internacionais 
o Remoção de barreiras regulamentares que têm vindo a afectar o 

crescimento  
o Melhor Branding e malhor Marketing  

Exportadores o Aproveitar a crescente procura em ambos os mercados nacionais e 
internacionais 

o Imagem de marca para os produtos agro-alimentares de Angola 
procurando desenvolver produtos 'chave' para ganhar mercado 

o Novos mercados e novas linhas de produtos desenvolvendo canais de 
comercialização alternativos 

o Realização de valor acrescentado da UE com as exportações, HACCP, FDA 
e outras normas internacionais 

o Melhoria do acesso ao mercado, através de inteligência de mercado 
o Acordos de comercialização competitivo e eficiente 

Processadores o Facilita o fluxo de investimento, tecnologias, habilidades e práticas 
modernas de gestão. 

o Aumento da produção industrial 
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19 Benefícios esperados 
o Melhora da classificação e das práticas de segurança alimentar 
o Ênfase especial deve ser previsto para fazer pequenas unidades agro-

baseada na região para se manterem competitivas nos mercados globais 
o Aumentar a competitividade e a eficiência de PME 

Outros o Sector Agro alimentar mais equilibrado e industrialização espalhados por 
todo o país e regiões  

o Redução dos preços ao consumidor no mercado nacional 
o Aumentar a disponibilidade para o consumo interno e gerar um excedente 

exportável para mercados visados  
o Segurança nutricional para o país e região 
o Angola atinge posicionamento de relevo na arena global 

Fonte: Análise de MACE 
 
 
19.5. Benefícios quantitativos 
 

Tabela 19.3 descreve os benefícios quantitativos esperados da proposta  QAC/CAC 
desenvolvimentos.  

 
Tabela 19.3: Quantidade avaliação dos benefícios 

 
Descrição Débito de QAC/CAC 

A produção anual de 
Produtos Agricolas  

 

Culturas 
QAC CAC 

Produção 
(t/ano) 

Produção 
(t/ano) 

Milho 2.260.000 320.000 
Mandioca 1.720.000 3.300.000 
Batata-doce 360.000 590.000 
Tomate 470.000 80.000 
Batata  280.000 80.000 
Mel e Cera de mel (em 
quilogramas) 

200.000 50.000 

Citrus 100.000 70.000 
Amendoim 70.000 70.000 
Soja 40.000 0 
Café 10.000 10.000 

 

Capacidade de Agro-
processamento  

o 2,14 milhões de toneladas por ano de QAC 
o 2,28 milhões de toneladas por ano para CAC 

Total das transações o US$ 835,07 milhões (5º ano) para QAC 
o US$ 839,97 milhões (5º ano) para CAC 

Fonte: Análise de MACE 
 

Tabela 19.4 descreve a geração de emprego provável a partir do  desenvolvimento dos 
QAC/CAC’s 
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19  
Tabela 19.4: Geração de Emprego de QAC/CAC 

 

Cluster 
Agro 

Da utilização 
das terras 
agrícolas 

dentro da zona 
de compras 

eficaz 150 km 
de raio da área 

(em km2) 

Uso da terra 
vegetação 

mista dentro 
da zona de 

compras 
eficaz 150 km 

de raio da 
área (em km2) 

Área Total 
estimada 
para ser 

coberto (5% 
das terras 
agrícolas e 
vegetação 

mista) 

O emprego 
directo * @ 1 
pessoa por 

ha 

O emprego 
indirecto ** 
@ 0,5 ha por 

pessoa 

Estimativa 
de 

emprego 
directo e 
indirecto 

QAC 16203 50074 3314 331400 165700 497100 

CAC 11184 55337 3326 332600 166300 498900 

Total 6640 664000 332000 996000 

 
Nota: 
 
* O emprego directo inclui novos postos de trabalho no sector agrícola, APH, ATC e evolução de infra-

estrutura comuns ACPZ 
** O emprego indirecto gerado: primário, secundário e terciário, incluindo bancos, logística, seguros, fabricas, 

comércio, indústrias auxiliares, instituições, escolas, universidades e outras infra-estruturas sociais 
 
Fonte: Análise de MACE 
 
 
 


