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1. Apresentação

Um dos temas que hoje mais têm sobressaído nos discursos oficiais e nas 
abordagens de diferentes instituições nacionais e internacionais é o papel da 
economia informal em Angola. Este crescente fenómeno da realidade social 
e económica do país passou a ser o principal fundamento para o lançamento 
de instrumentos legais e financeiros para fomentar e oficializar os micros 
e pequenos negócios. Entretanto, ao mesmo tempo que esta realidade 
tem suscitado o surgimento de leis e produtos financeiros direcionados 
aos micros e pequenos empresários, porem, estas medidas não se têm 
mostrado a altura para impulsionar a reconversão da economia informal.

Obviamente, a reconversão da economia informal passa por 
instrumentos legais, financeiros, educacionais perfeitamente adequados 
aos trabalhadores informais. Entretanto, nenhum desses instrumentos 
poderá ser válido se não for conhecido o real perfil do trabalhador informal. 
Caracterizar o trabalhador informal implica olhar para os principais factores 
socio – económicos que o levam a desenvolver uma actividade económica 
considerada informal. A necessidade de colocar à disposição da sociedade 
civil angolana e dos decisores políticos informações revelantes para a 
compreensão da actividade informal levou a elaborar esta pesquisa. 

A primeira parte do referido estudo visa apresentar as várias 
abordagens inerentes à problemática da economia informal. Pretende-se 
entender o conceito de economia informal, de que forma ela se diferencia 
da economia formal bem como suas implicações e características. 
Posteriormente apresentar-se-á a problemática da economia informal no 
contexto da África Subsaariana, onde se discutirá os principais factores 
que contribuem para o aumento da economia informal na região bem como 
as suas perspectivas. Com o intuito de balizar a problemática em estudo, 
procura-se entender o contexto económico, social e legal da economia 
informal em Angola bem como a sua dimensão.

A apresentação dos resultados da pesquisa far-se-á de acordo 
com as seguintes temáticas: características sócias – demográficas dos 
trabalhadores informais, características sócias – económicas, avaliação das 
políticas públicas para a solução da economia informal pelo trabalhador 
informal e finalmente as suas perspectivas quanto a sua inserção na 
economia informal. 
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A análise destes resultados permitiu avançar 5 recomendações 
a saber: necessidade de se incentivar a criação de associações de 
trabalhadores informais que pudessem servir de meio para o alcance de 
políticas de reconversão da economia informal mais efectivas; criação de 
actividades de treinamento adequado às necessidades dos trabalhadores 
informais; fortalecimento das infraestruturas de apoio à actividade informal; 
melhorar os mecanismos de acesso ao crédito e finalmente a criação de 
uma base de dados do sector informal.
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2. Introdução

2.1. Justificativa do Tema

A Organização das Nações Unidas (ONU, 1996) define o sector da 
economia informal como um vasto leque de comportamentos económicos, 
socialmente admissíveis, realizados fundamentalmente com finalidades 
de sobrevivência e que escapam quase totalmente ou, pelo menos, 
parcialmente ao controlo dos órgãos do poder público local/regional/
nacional em matéria fiscal, laboral, comercial, sanitária ou de registo 
estatístico. Este sector é um importante segmento da vida política 
económica e social de Angola. As actividades realizadas por diferentes 
actores na economia informal são, em certa medida, importantes para o 
crescimento da economia local, sustentando o modo de vida da maioria 
da população pobre e excluída das actividades económicas formalmente 
estabelecidas. 

O fim da guerra civil, em 2002, iniciou uma nova era de crescimento 
económico, impulsionado pelo aumento da produção e elevação do preço do 
petróleo no mercado internacional. A paz e a estabilidade política também 
produziram grande número de migrantes económicos que em busca de 
melhores condições de vida, abandonam as áreas rurais mas sem qualquer 
tipo de educação ou habilidades. O actual crescimento económico não 
tem sido capaz de criar empregos e riqueza para a maioria dos angolanos, 
afectando principalmente os deslocados de guerra, que viram na economia 
informal a única fonte de sustento para si e para as suas famílias.

De acordo com os dados do Plano Estratégico – Rede Contra 
Pobreza Urbana (AUGUSTO, Adão, 2015), cerca de 33,6% da população 
Angolana sobrevive/vive com menos de US$ 2 dólares por dia, sendo que 
no campo este número sobe para 56,2% e a maioria tem que sobreviver 
com a venda e compra de produtos e alimentos na economia informal 
espalhados pelas ruas das principais cidades e bairros do país. Dados do 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM), apontam que Angola tem uma 
das maiores taxas de empreendedorismo em estágio inicial. Estima-se 
que um em cada quatro angolanos está envolvido na fase de arranque do 
negócio informal. Este espírito de empreendedorismo é alimentado pela 
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necessidade, porque as pessoas não conseguem encontrar empregos 
formais. 

A entrada para a economia informal está aberta a qualquer pessoa, 
independentemente do seu nível de educação e experiência, e aqueles que 
têm sucesso precisam adquirir habilidades e competências no trabalho 
e capital suficiente para construir negócios sustentáveis tendo em conta 
os elevados riscos que enfrentam, nomeadamente a brutalidade da 
fiscalização, violência policial e apreensão de seus produtos e bens pelas 
autoridades. 

A adopção de políticas públicas capazes de tirar proveito do enorme 
potencial empreendedor existente em Angola são propícias para melhorar o 
bem-estar social de muitos angolanos. Estas políticas devem ser orientadas 
com base no conhecimento da realidade social e económica do trabalhador 
informal. E é neste espírito que esta pesquisa foi desenvolvida. Caracterizar 
o trabalhador informal, entender de que maneira as políticas económicas ou 
sociais afectam as iniciativas de negócio informal é garantir a possibilidade 
de muitos angolanos melhorarem a sua qualidade de vida.

2.2. Objectivo Geral 

O objectivo geral do presente estudo é determinar o perfil do trabalhador 
informal e apontar e/ou avaliar as causas que levam ao incremento do 
sector informal, os seus efeitos económicos e socias. 

2.3. Objectivos Específicos 

Em termos particulares, pretende-se atingir os seguintes objectivos:
1. A documentação dos factores ou causas já conhecidas da proliferação 

da economia informal com dados empíricos (nomeadamente pobreza, 
educação, desemprego e outras considerações sociais);  

2. Proceder à caracterização do perfil económico e social dos 
trabalhadores informais em Angola;

3. Contribuir para a compreensão das ligações do sector informal com a 
economia formal e os seus subsequentes efeitos;

4. Apresentar as expectativas do trabalhador informal quanto ao 
melhoramento da sua condição actual;

5. Promover recomendações de políticas públicas baseadas na realidade 
dos trabalhadores da economia informal para regular, reconhecer e 
estimular a actividade informal.
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3. Referencial teórico

3.1. Conceito de economia informal

Segundo a OIT a expressão “economia informal” 
“Refere-se a todas as actividades económicas de trabalhadores e unidades 
económicas que não são abrangidas, em virtude da legislação ou da prática, 
por disposições formais. Estas actividades não entram no âmbito de 
aplicação da legislação, o que significa que estes trabalhadores e unidades 
operam à margem da lei; ou então não são abrangidos na prática, o que 
significa que a legislação não lhes é aplicada, embora operem no âmbito 
da lei; ou, ainda, a legislação não é respeitada por ser inadequada, gravosa 
ou por impor encargos excessivos” (OIT, 90ª Conferência Internacional do 
Trabalho, 2002, pág. 7).

A OCDE define emprego informal como sendo 
“O emprego que está principalmente fora do âmbito da fiscalidade, 

segurança social e outros regulamentos (OECD, Employment Outlook, pág. 
226, 2004).

Esta organização sinonimiza os termos “não declarado” e 
“subterrâneo” ao termo informal, mas não inclui nessa definição as 
actividades legalmente proibidas - ilícitas. 

Na sua tese de Mestrado Omarildo Luís da Silva (pág. 10), citando 
Lord Grabiner, refere-se a “economia informal” como a situação em que 
“o Estado define um modo normal, «formal», de desenvolver a actividade 
económica. No entanto, determinados agentes económicos, pesando os 
benefícios e os custos inerentes a esse modo de exercício da actividade, 
optam por não o respeitar”.

O conceito é ainda definido por Jonuel Gonçalves na sua obra “ A 
economia ao longo da história de Angola” como sendo “todas as actividades 
baseadas em instalações provisórias ou sem instalações fixas, escassas 
relações com o sistema fiscal e oferta de produtos nas faixas da grande 
procura”.

Em comparação a equivalência estabelecida pela OCDE entre 
os termos “informal” e “subterrâneo”, é importante trazer a visão dos 
economistas Samuelsom e Nordhaus que acoplam o ilícito ao conceito. 
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Estes definem economia subterrânea como “actividade económica que não 
é registada oficialmente”.

Consideram portanto que tanto as actividades “…, que de outra forma 
seriam legais, não declaradas às autoridades fiscais (como as fabriquetas 
de garagem ou serviços trocados entre amigos)” como as actividades 
realmente “Ilegais tais como o tráfico de droga, o jogo ilícito e a prostituição” 
são subterrâneas. (Samuelson e Nordhaus, 2011).

Toda a actividade económica legal, mas não 
licenciada, realizada por agentes económicos ilegais 
e muitas vezes até legais, que usualmente escapam 

ao sistema fiscal, laboral e outros legalmente 
estabelecidos ou que estruturam o sistema formal de 

produção e troca.

Dados os vários conceitos, termos adotados e as várias controvérsias que 
existem à volta do que é formal e do que é ilícito, optaremos pela seguinte 
descrição de economia informal:

3.2. Causas da economia informal

A existência da Economia Informal reflecte um desajustamento dos 
interesses colectivos da sociedade, tal como entendidos pelo Estado, e os 
incentivos individuais (SILVA, Omarildo, pág. 10).
Do ponto de vista da acção do Estado a economia informal tem como 
origem as seguintes fontes:
1. Modelos económicos não adaptados a realidade sociocultural dos 

países (SILVA, Omarildo, pág. 12);
2. Fraca capacidade de geração de emprego na economia (Checkering e 

Salahdine, 1991) ;
3. Inexistência do subsídio de desemprego;
4. Processo de formalização extramente oneroso:

a. Emolumentos de licenciamento elevados;
b. Encargos fiscais altos;
c. Regulamentação inexistente/inadequada ou excessivamente 

exigente.
5. 5. Barreiras à entrada de novas micro, pequenas e médias empresas:
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a. Falta ou acesso deficiente a informação sobre o mercado;
b. Desconhecimento/falta de divulgação de informação sobre os 

serviços públicos;
c. Fraco acesso a informação sobre novas tecnologias e formação na 

matéria.
6. Administração burocrática e ineficiente;
7. Corrupção.
8. Do ponto de vista dos factores socioeconómicos a economia informal 

tem como origem as seguintes fontes:
a. Pobreza;
b. Falta de instrução e/ou instrução deficiente;
c. Êxodo rural que tem como origem fundamental: a guerra e a 

existência de economias de enclave e/ou centros financeiros de 
enclave1. 

3.3. Diferenças entre economia 
informal e economia formal

As diferenças entre a economia formal e informal são de ordem variada. 
Países que vivem o fenómeno da economia informal enfrentam o problema 
da bipolaridade na organização quer do sistema económico como do ciclo 
económico. Por outras palavras, para um mesmo produto comercializado, 
há pelo menos dois mercados com regras de organização diferentes e 
conceito de produto, preço e qualidade também diferentes. A tabela abaixo 
demonstra as principais diferenças entre os dois mercados.

   Tabela 2.1 – Diferenças entre a economia formal e informal 

Diferenciação do 
ponto de vista:

Formal Informal

Arranque da ac-
tividade

Dependentes de autor-
ização oficial

Conta apenas a iniciativa 
pessoal

Organização Sociedade legalmente 
constituída

Individual ou familiar, 
livre e flexível.

1 A procura de melhores condições de vida leva a população a migrar para os centros 
económico-financeiros, onde se concentram e são gastos os maiores rendimentos. 
Este facto obriga o governo a aumentar os investimentos em infraestruturas básicas 
nesses centros, o que, por sua vez, atrai mais população para tais concentrados finan-
ceiros, gerando um ciclo vicioso onde as causas e as consequências se confundem. 
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Diferenciação do 
ponto de vista:

Formal Informal

Instalações  Obrigatórias Geralmente inexistentes

Capital de Inves-
timento

Elevado Fraco

Capital de res-
erva

Essencial Geralmente inexistente

Tecnologia Importada e de alto nível 
ou reproduzida local-
mente

Inexistente ou primitiva e 
adaptada

Trabalho Reduzido em relação ao 
volume e ao valor da pro-
dução

Abundante, sem espe-
cialização

Salário e vínculo Ao abrigo de contrato de 
trabalho segundo normas 
legais

Acordado entre pessoas, 
sem vínculo

Armazenamento Grandes quantidades e/
ou boas qualidade

Quando muito, pequenas 
quantidades e de fraca 
qualidade

Preços Tabelados oficialmente Objecto de negociação

Crédito Operações bancárias; 
empréstimos ou sub-
sídios estatais; investi-
mentos estrangeiros

Pessoal ou familiar; recur-
so a instituições tradi-
cionais (associações de 
poupança e crédito, e 
banqueiros do povo)

Margem de lu-
cros

Pequena por unidade 
mas alta pelo volume de 
negócios, capitalização

Elevado por unidade mas 
pequena por volume 
de negócios; capital-
ização rara

Custos fixos Substanciais Não contabilizados
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Diferenciação do 
ponto de vista:

Formal Informal

Contabilidade e 
apresentação de 
contas

Ambas obrigatórias 
por lei

Inexistentes ou, quan-
do muito, a primeira em 
moldes rudimentares

Reciclagem de 
desperdícios

Raramente Muito frequente

Publicidade Importante e intensiva, 
por meios próprios ou por 
via da mídia

De pessoa a pessoa, 
quando existe

Legalidade dos 
fornecedores de 
bens e serviços

Sociedades legalmente 
constituídas

Sociedades legalmente 
constituídas e sociedades 
ou fornecedores não 
constituídos dentro da 
legalidade

Dependência do 
exterior

Grande, com contratos Pequena ou nenhuma

Fonte: Ilídio do Amaral - Importancia do sector informal na economia urbana 
em paises da África Subsariana, pág. 59.

3.4. Características da economia 
informal e suas implicações

O economia informal apresenta várias características e cada uma delas com 
implicações diferentes quer sobre a economia formal como para os próprios 
trabalhadores que vêem nas actividades informais um meio para suprirem 
as suas necessidades de bens e serviços essenciais. A tabela 2.2 demonstra 
as características comunmente inerentes à economia informal.

Tabela 2.2 – Características da economia informal e implicações

Características Implicações

Pobreza Sentimentos de impotência, de exclusão e de vulner-
abilidade
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Características Implicações

Direitos de pro-
priedade não 
reconhecidos

Restrições de acesso ao capital e ao crédito

Acesso ao crédito de familiares ou amigos

Acesso ao crédito solidário não oficial (quixiquila)

Inexistência 
jurídica

Não acesso ao sistema judicial para exigir o cumpri-
mento dos seus contratos

Não acesso ou acesso dificultado a infraestruturas e 
prestações públicas

Não pagamen-
tos de obrigações 
fiscais e sociais 
em relação aos 
trabalhadores

Concorrente desleal a Economia formal

Não arrecadação de receitas fiscais (estado)

Limitação da capacidade do estado de alargar os 
serviços sociais

Inexistência do 
contrato de tra-
balho

Despedimentos aleatórios

Carga horária laboral excessiva

Escape a super-
visão adminis-
trativa  

Não observância de exigências sanitárias

Trabalho infantil

Assédio sexual

Actividade de 
subsistência

Pequena dimensão ou familiar

Realidade urbana Ocupação de espaços públicos (passeios, estradas, 
parques).
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Características Implicações

Contabilidade in-
existente

Alto risco de extinção

Conhecimentos 
adquiridos in job 
e sem fundamen-
to científico

Alto grau de flex-
ibilidade

Alto grau de competitividadeMobilidade

Falta de 
horário fixo

Tecnologia rudi-
mentar

Baixa Produtividade
Salários Baixos

Muitas vezes 
abastecido pelo 
mercado formal

São os principais retalhistas da economia nacional e 
as grandes superfícies comerciais (vulgo armazéns) 
dependem largamente deste mercado para a dis-
tribuição dos seus produtos até ao consumidor final.

Não raras vezes 
abastece o mer-
cado formal

Forte influência na especulação dos preços das mer-
cadorias e serviços

Fonte: Relatório Social de Angola 2010 – CEIC- UCAN; OIT 
(2002); SALVADOR,Yara (2012); SILVA, Omarildo.  

3.5. A Economia Informal e o Emprego

A Economia Informal nasce como substituto e não como complemento 
da Economia formal (SILVA, Omarildo, pág. 8). A maior parte das pessoas 
decide por se envolver ou desenvolver algum trabalho na economia informal 
por sobrevivência. A necessidade de obter um rendimento, por menor 
que seja, para satisfazer necessidades básicas diárias faz com que muitos 
(essencialmente pobres), sem outra escolha, se submetam a trabalhos 
pouco díginos ou desenvolvidos em condições pouco dignas.
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Num ambiente socioeconómico de altas taxas de desemprego, 
de subemprego e de níveis acentuados de pobreza, a impossibilidade 
de aceder ao mercado formal de emprego é vencida pela facilidade de 
acesso na economia informal com as suas baixas exigências em termos de 
qualificações, capital e tecnologia. No entanto este, pela falta de protecção, 
de direitos e de representação, acaba por quase raramente tirar esses 
trabalhadores da condição de pobreza.  

Em conformidade com essas acepções o Relatório V (1) - Transição 
da economia informal para a economia formal do Bureau Internacional do 
Trabalho (2014, pág. 7) descreve o seguinte:

“Uma ampla pesquisa empírica demonstrou que os trabalhadores na 
economia informal enfrentam maiores riscos de pobreza do que aqueles 
da economia formal. Como resultado destes e de outros factores, há uma 
coincidência significativa, mas não total, entre o trabalho informal e a 
pobreza e a vulnerabilidade. Enquanto algumas actividades oferecem meios 
de subsistência e rendimentos razoáveis, a maioria dos trabalhadores da 
economia informal está exposta a condições de trabalho inadequadas 
e inseguras, e tem níveis elevados de analfabetismo, níveis de baixa 
qualificação e oportunidades de formação desajustadas; têm rendimentos 
inferiores, mais incertos e mais baixos do que aqueles na economia formal, 
trabalha mais horas, não está coberta pela negociação colectiva e não têm 
direitos de representação e, muitas vezes, possuem um estatuto de emprego 
ambíguo ou dissimulado; e estão física e financeiramente mais vulnerável 
porque o trabalho na economia informal está fora, ou efetivamente para 
além do âmbito dos regimes de segurança social, de segurança e de saúde, 
maternidade e outra legislação de proteção no trabalho”.

Sem garantias nenhumas para os trabalhadores, o economia 
informal, segundo a OIT, é caracterizado por trabalhadores assalariados 
e trabalhadores por conta própria, sendo que a maioria dos trabalhadores 
por conta própria são tão vulneráveis e carecem de tanta segurança 
quanto os assalariados e, com facilidade, passam de assalariados para 
trabalhadores por conta própria e vice-versa. De acordo com o Bureau 
Internacional do Trabalho (Relatório V, 2014, pág. 7), em todas as regiões 
em desenvolvimento, o trabalho por conta própria constitui uma parcela 
maior do emprego informal (não-agrícola) do que o emprego remunerado. 
Representa quase um terço do total do emprego não-agrícola em todo 
o mundo, contabilizando até 53% do emprego não-agrícola na África 
Subsariana, 44% na América Latina, 32% na Ásia e 31% no Norte de África. 
A proporção de trabalhadores por conta própria e trabalhadores familiares 
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no emprego total era de 81% nos países menos desenvolvidos em 2008, em 
comparação com 59% nos países em desenvolvimento. As estimativas mais 
recentes para a região da América Latina e Caraíbas (ALC) mostram que, do 
número total de trabalhadores do setor informal, 38,6% são trabalhadores 
assalariados nas empresas, 10,9% são assalariados do agregado familiar e 
41,4% são trabalhadores por conta própria.

Os postos de trabalho na economia informal são ocupados 
maioritariamente por mulheres. Segundo a OIT esse facto deve-se a 
feminização da pobreza, as várias formas de discriminação e à realidade 
observável da responsabilidade feminina múltipla de garantir a subsistência 
da família, tratar das tarefas domésticas e cuidar dos idosos e das crianças, 
aliado a discriminação no acesso à educação, à formação e a recursos 
económicos (OIT, 90ª Conferência Internacional do Trabalho, 2002, pág. 12).

Dados do Bureau Internacional do Trabalho (2014) apontam que na 
África Subsariana 74% do emprego das mulheres (não-agrícola) é informal, 
em contraste com 61% para os homens; na América Latina e Caraíbas, os 
números são 54% e 48%; no sul da Ásia, 83% e 82%; e na China urbana, 36% 
e 30%.
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4. A economia informal na 
África subsariana

Segundo o Dr. Ilídio Amaral no seu tratado “A Importância do Sector 
Informal da Economia Urbana em Países da África Subsariana”, descreve 
que o sector informal vem a suprir as manifestas dificuldades do Estado 
e do sector dito formal de darem respostas às necessidades básicas 
da população. E do ponto de vista histórico, os modelos económicos 
adotados após a conquista da independência, as guerras civis e étnicas 
não permitiram aos governos dos países da África subsariana suprir as 
necessidades mais básicas das suas populações. A ausência de uma classe 
empresarial sólida o suficiente para impulsionar a geração de riqueza e 
emprego também tem sido incipiente. A estas situações somam-se os altos 
níveis de corrupção, gerando assim as condições ideias para o crescimento 
da economia informal como alternativa de subsistência.

Nos países da África Subsariana a economia informal é comum 
em todas as suas formas e práticas. Estimativas recentes apontam 
que o emprego não-agrícola na economia informal representa 82% do 
emprego total no Sul da Ásia, 66% na África subsariana (33% na África 
do Sul a 82% no Mali), 65% no Leste e Sudeste da Ásia (excluindo a 
China), 51% na América Latina e 10% na Europa Oriental e Ásia Central 
(Bureau Internacional do Trabalho, 2014). Entretanto, é importante referir 
que a informalidade não é uma realidade única e exclusiva do mundo 
subdesenvolvido. Países desenvolvidos também têm de lidar com essa 
realidade, porém não na mesma dimensão e profundidade sentida pelos 
países periféricos. Estima-se que 18,4% do PIB da União Europeia (UE-27) 
em 2013 tenha provindo do sector informal. Na Austrália, Canadá, Japão, 
Nova Zelândia e Estados Unidos essa percentagem atingiu em média 8,6% 
(SCHNEIDER, F.).
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4.1. Factores Propulsores do Crescimento do 
Sector Informal na África Subsariana

Os factores que impulsionam o crescimento do sector informal na África 
Subsariana caracterizam-se por diferentes fontes a destacar (SPARKS, 
Donald 2010):

4.1.1 Políticas Governamentai s e de Instituições 
Internacionais Direccionadas às Zonas Urbanas

A grande maioria das políticas governamentais de afectação dos recursos 
financeiros dos líderes da África Subsariana têm sido inclinadas para 
o desenvolvimento urbano em detrimento do rural. Adicionalmente, 
a maioria das organizações ou agências com missão de impulsionar o 
desenvolvimento e instituições financeiras internacionais têm estado mais 
abertas a financiar projectos em áreas urbanas. A escolha das áreas urbanas 
por essas instituições deve-se ao facto de ser mais fácil de monitorar 
e reforçar as boas práticas de gestão e liderança. Contudo, todas estas 
tendências de afectação de recursos nas zonas urbanas têm conduzindo ao 
aumento do sector informal na região, pois as cidades não têm sido capazes 
de oferecer empregos em quantidade e qualidade suficiente para a vasta 
maioria trabalhadores rurais que as olham como a porta de salvação das 
más condições de vida no meio rural.

4.1.2 Migração Rural – Urbana

As Políticas de inclinação urbana têm efeitos sobre o aumento da migração 
do meio rural às áreas urbanas. A medida que a estratégia nacional de 
desenvolvimento dos países subsaarianos tem estado desequilibradamente 
concentrada nas áreas urbanas, populações rurais têm visto as grandes 
cidades como solução primordial para alcançarem melhores condições 
económicas e socias. Consequentemente, pressões no sistema educacional 
urbano aumentam causando exclusão de extractos socias mais vulneráveis. 
Adicionalmente, a capacidade dos centros urbanos de gerar emprego 
torna-se menor e os empregos que são criados tendem a oferecer poucas 
garantias, resultando em significantes bolsas de desemprego. Em conjunto 
estes factores impulsionam o aumento do trabalho no sector informal.
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4.1.3 Programas de Ajustamento Estrutural

Estudos recentes indicam que existe uma relação entre os Programas 
de Ajustamento Estrutural (PAE) dos anos 80 e 90 e o crescimento do 
sector informal na África Subsariana  (Lee and Vivarelli 2004). Estes PAE´s 
usualmente requereram cortes nas despesas governamentais e redução 
do sector público na economia, resultando em aumento do desemprego 
no sector formal. Muitas vezes, tais cortes têm induzido mesmo aos 
trabalhadores da função pública a procura de um trabalho extra, geralmente 
no sector informal de forma a compensar a redução salarial. A título de 
exemplo, os dados dos PAE´s implementados no Quénia nos anos 80 e 90 
sugerem que estes causaram o aumento da taxa de emprego na economia 
informal de aproximadamente 4% nos anos 70 para cerca de 50% em 1994.

4.1.4 Dificuldades em Estabelecer novas Empresas

De acordo com o Banco Mundial, “Onde a regulação é particularmente 
onerosa, o nível de mortalidade das empresas é alto”. (Banco Mundial 
2009). Em todas as regiões em torno do mundo, há 10 anos atrás a África 
Subsariana tinha de longe o maior número de procedimentos e dias (65) 
necessários para estabelecer uma nova empresa. 

Durante os últimos 10 anos muitos governos da região começaram a 
fazer reformas com o intuito de reduzir e simplificar os mecanismos para a 
criação de uma nova empresa. Isto pode ser notado no top 10 dos países ao 
nível mundial que mais implementaram reformas entre 2008/2009, onde 6 
países são da África Subsariana. De facto, o Ruanda dominou a lista dos 10 e 
foi a primeira vez para um país da região. O alcance deste significante lugar 
do Ruanda deveu-se a duas novas leis nomeadamente, a lei de “facilitação 
de falência” e registo de novos negócios. As reformas implementadas nos 
últimos 10 anos permitiram reduzir o número de dias para estabelecer um 
negócio para cerca 27 ou 35 dias. 

4.1.5 Paz e Desmobilização Militar

Quando a paz foi alcançada, normalmente os militares tendem a ser 
desmobilizados. Por exemplo, a Etiópia liberou mais de 540.000 soldados 
entre 1991 e 1995 sem oferecer trabalho no sector formal. De facto, o 
governo na verdade reduziu o emprego no sector público. 
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4.2. Perspectivas da Economia Informal 
na África Subsariana

A opinião mais comum, na literatura económica e no discurso político sobre 
o tema, é que a Economia Informal é prejudicial ao crescimento económico. 
Segundo algumas previsões, a expansão económica da África subsariana 
é tendencialmente positiva. No entanto, as várias linhas de argumentação 
sobre a relação entre economia informal, concorrência e produtividade 
permitem sustentar posições diversas. 

O factor exógeno do crescimento económico em África é 
pouco favorável. A economia fortemente dependente da exportação 
de commodities está a desacelerar. Os preços do petróleo depois de 
alcançarem níveis sem precedentes voltaram a cair e persiste a instabilidade 
nos mercados financeiros internacionais. 

As flutuações dos preços de petróleo e dos alimentos representam 
riscos para os países da África uma vez que as exportações destes 
países serão afectadas. São países com fraca capacidade de reacção às 
instabilidades nos mercados financeiros internacionais e à redução do 
financiamento externo, o que afectaria o crescimento dos mesmos. A 
evidência empírica, por seu lado, também não é conclusiva. Similarmente, 
quando se olha para períodos específicos, como notam Perry et. al. (2007) 
“apesar da convicção amplamente difundida de que um grande sector 
informal prejudica o crescimento económico, as comparações entre países 
não encontram uma associação robusta entre informalidade e crescimento”. 

Tendo em conta a conjuntura económica internacional prevê-se 
agora uma desaceleração do crescimento económico na África subsaariana. 
Dados do Banco Mundial, avançam um crescimento de cerca de 4% em 
2015, quando em 2014 a região cresceu 4,5%.

O compromisso contraído pelos chefes de Estado do grupo G8 em 
Gleneagles em 2005 de duplicar a ajuda a África em 2010 não foi cumprido e 
o actual contexto internacional parece ser ainda muito mais difícil encontrar 
caminhos para o atingir. Adicionalmente, a complexidade do processo 
de crescimento económico dificulta a identificação e o entendimento do 
efeito total da economia informal sobre o crescimento económico (CEGEA, 
Universidade Católica Portuguesa, 2008). Neste contexto, a economia 
informal parece tornar-se cada vez mais num fenómeno irreversível. 

Se por um lado as longas guerras civis diminuíram, por outro lado 
novos e/ou antigos fenómenos sociais tais como o fundamentalismo 
religioso e as divisões étnicas têm gerado instabilidade política e social na 

20

A Economia Informal em Angola



região. Contudo, a democracia tem ganhado mais espaço. Do ponto de vista 
económico os investimentos internacionais aumentaram. Por fim a África 
tornou-se cada vez mais uma prioridade para os países emergentes como a 
China e o Brasil. Contudo, este quadro animador tem tido pouco ou mesmo 
nenhum efeito sobre a economia informal, visto que os mecanismos de 
luta contra a informalidade na região têm-se mostrado insuficientes para 
reverter o quadro actual de forma mais célere. 
A promoção do sector informal para a garantia da estabilidade política, 
social e económica, pode ser um meio mais fácil para estabelecer uma 
política efectiva de bem-estar social e de redistribuição de renda, na 
medida em que o sector informal na região contribui para o emprego e é 
indubitavelmente uma das fontes de compensação pela quebra dos salários 
reais.
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5. A Economia Angolana

5.1. Breve Descrição do País

A 11 de Novembro do presente ano, Angola completara oficialmente 40 
anos de independência e de existência enquanto nação. Durante estes 
40 anos, a história económica, social e política do país pode ser traçada 
cronologicamente de acordo com os seguintes eventos:
1. A proclamação da independência a 11 de Novembro de 1975 e o início 

da guerra civil;
2. O fim da guerra fria e consequentemente a mudança de ideologia 

económica cujo processo teve arranque 1989 com um conjunto de 
medidas económicas para a conversão de uma economia centralizada 
à economia de mercado;

3. E finalmente, o fim da guerra civil em 2002 e consequentemente 
a abertura do país a maiores oportunidades de crescimento e 
desenvolvimento económico e social.

Para cada um desses três momentos as necessidades de gestão e/ou 
de afectação dos recursos quer humanos, como financeiros e técnicos 
disponíveis no país exigiram diferentes abordagens de actuação. O período 
de instabilidade vivida nos primeiros 27 anos de independência pode e 
deve ser considerado como anos perdidos do ponto de vista da criação de 
oportunidade para a sociedade, em aspectos como elevação dos níveis 
educacionais, modernização da economia, ou seja, do bem-estar social 
em geral. Por outro lado, os últimos 13 anos foram indubitavelmente anos 
de forte e rápido crescimento económico, trazendo para o país enormes 
vantagens, quer em termos de posicionamento económico internacional e/
ou regional como político. Contudo, quando deixa-se de lado os indicadores 
económicos do “boom angolano” a favor dos indicadores sociais, questões 
são levantadas. As mais comuns entre elas têm sido: “ate que ponto Angola 
soube aproveitar os últimos 13 anos de forte crescimento económico? E 
como foi capaz de melhorar significativamente a vida dos angolanos?”. Não 
é objectivo neste trabalho dar resposta a estas questões, mas elas ajudam-
nos a perceber as dúvidas que têm pairado quer nas mentes dos pacatos 
cidadãos, como dos decisores políticos e académicos.
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A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação 
(FAO) no seu relatório sobre o Estado da Insegurança Alimentar no Mundo 
de 2012 retrata Angola como uma das excepções positivas em África, 
reduzindo entre 2010 e 2012 em 21% o número de pessoas que sofriam com a 
desnutrição. 

Em geral, o sector da educação tem tido avanços significativos. 
Porém, os avanços tem sido mais em termos quantitativos do que em 
qualidade, quer para as instituições do subsistema nacional de ensino geral 
e médio, como para as instituições do subsistema do ensino superior. Dados 
do Ministério da Educação revelam que actualmente a taxa de alfabetização 
em Angola é de aproximadamente 73,5%, quando em 2008 foi estimada em 
65,6% e em 1975 era apenas de 15%. A meta governamental é atingir 86% de 
literacia até ao ano 2017 (Ministério da Educação, 2015).

Constrangimentos na distribuição da riqueza e saúde, e também nos 
níveis educacionais têm limitado a ascensão do índice de desenvolvimento 
humano (IDH) no país. Durante os últimos 13 anos registou-se melhorias 
significativas no IDH, saindo de 0,377 no de 2000 para 0,526 em 2013 
de acordo com Relatório do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento. Entretanto, esta rápida evolução não foi suficiente para 
tirar o país do grupo de países de IDH baixo, estando a 0,024 pontos abaixo 
do grupo de países de médio desenvolvimento humano, como se constata 
na figura nº1. Durante o período 2000 - 2013 o crescimento médio anual 
do índice de desenvolvimento humano foi de apenas 2,6%, estando muito 
próximo de zero nos últimos 3 anos.

A posição do país no relatório de desenvolvimento humano de 2014 é a 
149ª num total de 187 países analisados. Comparando o IDH de Angola 
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com alguns países parceiros da Comunidade dos Países da África Austral 
(SADC), nomeadamente o Botswana – 0,683; África do Sul – 0,658; Namíbia 
– 0,624; República Democrática do Congo – 0,569; Congo – 0,564 e Zâmbia 
– 0,561, os dados mostram que estão melhor posicionados e classificados 
como países de desenvolvimento humano médio. Adicionalmente, países 
como São Tomé e Príncipe – 0,558, Cabo Verde e Guiné Equatorial – 0,556, 
têm igualmente um IDH médio.

O primeiro censo populacional pós independência foi realizado em 
2014. Os resultados preliminares apontam para uma população em torno de 
24,4 milhões de habitantes. Os resultados também revelaram um problema 
que a muito já se tem debatido que no caso é a desproporcionalidade 
populacional entre as várias regiões e províncias do país. Luanda alberga 
cerca de 27% da população total de Angola, enquanto províncias como o 
Bengo ou Cuanza Norte com forte potencial agrícola e de maior extensão 
territorial têm cada uma delas menos de 2% da população angolana. 
A economia nacional gira em torno da capital do país, sendo mesmo 
responsável por aproximadamente 90% das receitas fiscais orçamentadas 
no presente ano (MINFIN, 2015). 

5.2. Contexto da Economia Angolana

O país tem registado um bom desempenho económico nos últimos anos. 
Entretanto, o fascinante crescimento ao nível de dois dígitos que colocou 
o país nas mainstream mundiais no período pós guerra civil teve o seu fim, 
com o cair da crise financeira e económico mundial 2008/09. A recuperação 
tem estado aquém das reais necessidades do país. Nos últimos 5 anos o 
crescimento médio da economia foi de cerca de 4,6% a.a. e as estimativas 
do FMI apontam para um crescimento na ordem dos 5,9% em 2015, como se 
observa na figura nº2. 
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O actual cenário de baixa do preço do barril de petróleo nos 
mercados mundiais expõe o país a um cenário de incerteza quanto ao 
cumprimento orçamental de programas socias, infraestruturais e até 
mesmo de financiamento de actividades que conduzam a uma economia 
mais equilibrada em termos de fontes de rendimento. Isto acontece por 
consequência de uma grande dependência da economia nacional nos 
rendimentos petrolíferos, Contudo, não obstante as incertezas, a tendência 
para os próximos 4 anos (2016/19) é de crescimento, apesar de poder ser 
caracterizado como tendencialmente estacionário ao nível 6,4% a.a. (figura 
nº2).

Comparando a economia angolana com as restantes economias 
da região (figura nº2), tais como África do Sul ou de forma generalizada 
com as economias da região subsariana e dos Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa (PALOP), constata-se que a dinâmica de crescimento 
económico em Angola tem sido ligeiramente acima de toda Africa 
subsaariana e da média geral dos PALOPs. O gap de crescimento é maior, 
quando comparado com a África do Sul1 .

O saldo da conta corrente tem estado a depender profundamente 
do sector petrolífero, pois este representa mais de 90% de exportações. 
Em relação aos seus parceiros africanos, a posição da economia angolana 
em termos de comércio exterior (saldo da conta corrente) tem sido melhor 
em relação à África do Sul ou a média dos países subsaarianos (figura 
nº3). Entretanto, melhor posição em termos de excedentes comerciais 
com o resto do mundo pode não significar a existência de uma economia 
estruturalmente diversificada, logo não necessariamente superior, quando 
comparada com economias similares na eventualidade de ocorrência de 
choques externos.

1 É importante entender-se que a dinâmica de crescimento económico em Angola 
é superior, quando comparada com a África do Sul devido ao nível embrionário da 
economia Angolana e não propriamente devido a um estado mais avançado de 
desenvolvimento económico.
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 Em termos de contribuição sectorial, o sector petrolífero ainda é 
dominante, tendo representado cerca de 30% do PIB em 2014, seguido 
pelos serviços mercantis com 27%, agricultura com apenas 12%, como se 
observa na figura nº4 abaixo. Paralelo a agricultura, outro grande sector de 
aposta governamental para o incremento da diversificação da economia é a 
indústria transformadora. Entretanto, o actual peso relativo desta indústria 
na geração de riqueza é de cerca de 9%, logo impõem-se muitos desafios na 
alteração do quadro actual.

A inflação continua com a sua tendência de descida e deverá atingir 
um nível record de 7,2% em 2015 de acordo com as estimativas do FMI e 7% 
segundo o Governo, quando em 2014 cifrou-se em cerca de 8% (figura nº5). 
Entretanto, o actual cenário de crise de oferta de dólar por consequência 
da baixa do preço do petróleo tem pressionado a taxa de câmbio. Como 
economia totalmente dependente de importações quer de produtos básicos 
como de produtos de capital intensivo, a pressão sobre o valor do kwanza 
certamente afectará a meta para a inflação.
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 Ainda no plano monetário, como resposta à desvalorização do 
kwanza face ao dólar nos últimos 12 meses de cerca de 25% do seu valor 
oficial (em Junho de 2014, a taxa de câmbio média era de 97,6 AKZ/USD 
e em Junho do corrente ano fixou-se em 122,2 AKZ/USD), a taxa de juro 
básica aumentou em 0,25%, estando actualmente em 9,25%, regressando 
assim a valores de 2013 (BNA, Abril 2015).

No plano orçamental, a prioridade do governo angolano distingue-se 
por instrumentos de política ao nível de receita e despesas governamentais 
(Ministério das Finanças, 2015).
Para os instrumentos de política orçamental para a geração de receita 
destacam-se: 
 · A continuidade da implementação do projecto de alargamento da base 

tributária e redução da carga fiscal a ser materializado pelo Projecto 
Executivo para a Reforma Tributária;

 · Similarmente, medidas não fiscais como a adopção de uma postura 
prudente em relação ao preço médio anual do petróleo de forma a 
diminuir o efeito deste sobre as receitas orçamentadas.

 · Adicionalmente, dos instrumentos de política orçamental do lado da 
despesa destacam-se:

 · A redução de afectação de recursos financeiros públicos para a 
promoção e fomento da actividade económica privada;

 · Revisão do sistema de preços dos combustíveis derivados do petróleo de 
forma a reduzir os níveis de subvenção;

 · Revisão do sistema de subsidiação das empresas públicas, com destaque 
para o sector de água e electricidade.
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No que toca à facilidade de se iniciar um negócio (ambiente de negócios), 
quer ao nível mundial como ao nível da África Subsariana, a posição do país 
é baixa, dado que a sua posição geral no ranking “Doing Business”2  é a 181ª 
em 189 países e regionalmente na 42ª entre 47 países subsaarianos. Ao nível 
regional, a posição de Angola em termos de ambiente de negócios só esta 
acima da República Democrática do Congo, Chade, Sudão do Sul, República 
Centro Africana e Eritreia, curiosamente trata-se de países que tiveram 
nos últimos 2 anos instabilidade política ou estão a passar por alguma 
instabilidade política actualmente. 

Tabela 4.1 – Ambiente de negócios em Angola

Ambiente de Negócios em Angola

Indicadores Posição de Angola 

 África Subsariana Mundo

Número de Países 47 189

Facilidade de fazer Negócio 42 181

Iniciar um Negócio 38 174

Obtenção de Licenças de Con-
strução

10 67

Acesso à Electricidade 26 157

Registo de Propriedade 35 164

Obtenção de Crédito 44 180

Protecção dos Investidores Mi-
noritários

11 94

Pagamento de Impostos 24 144

Comércio Externo 34 167

2 Doing Business é um relatório e índices sobre a facilidade de se iniciar negócios em 
diversos países que é elaborado pelo Banco Mundial. Os indicadores são baseados 
em legislação, tabelas de preços e serviços e observação prática.
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Cumprimento de Contractos 47 187

Resolução de Insolvência 39 189

Fonte: World Bank, Doing Business 2015

5.3. Quadro Geral da Economia Informal em Angola

Falar da economia informal em Angola, é olhar para a história do nosso 
país. O mercado informal em Angola surge no final da década de 80 
como resultado das reformas económicas e políticas que o país iniciou 
para a transição de uma economia centralizada à economia de mercado 
(SILVEIRA, Helga 2012). A liberalização da economia suscitou a criação de 
micro e pequenos negócios informais absorvendo homens e mulheres que 
buscavam o sustento pessoal e/ou familiar. Entretanto, o que era apenas 
uma porta de subsistência para as famílias, deu lugar ao principal motor 
condutor do sector terciário da economia, nomeadamente comércio de bens 
alimentares, bens industriais, vestuário, prestação de serviços mercantis, 
profissionais liberais etc.

Na tentativa de incorporar uma periodização que englobe as 
diferentes fases da economia informal em Angola, Carlos Lopes (2001:49-
50) discrimina algumas etapas da sua evolução, a saber: 
1. Antes da independência, as actividades informais desempenhavam 

uma função estritamente subsidiária do sector formal da economia 
e restringiam-se às actividades artesanais tradicionais e à prestação 
de serviços – serviços domésticos, comércio ambulante, comércio a 
porta de casa e aos mercados nos bairros suburbanos;  

2. O processo de crescimento iniciou-se nos anos 1977-1978, e 
rapidamente as práticas informais alastraram-se em diferentes 
sectores da actividade económica e em diferentes dimensões de 
intervenção dos actores sociais sobretudo em Luanda, no contexto de 
uma economia centralizada e administrativamente regulada;  

3. O desmantelamento da maioria dos mecanismos que marcaram o 
centralismo económico, no âmbito do processo de transição para 
uma economia de mercado, não produziu alterações substanciais na 
dinâmica de crescimento acelerado do sector informal que tem vindo 
a crescer a ritmos elevados;  

4. Entre 1992-2002, registou-se um crescimento generalizado das 
actividades e práticas informais em grande escala, devido a sucessão 
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de reformas económica que nunca chegaram a ser concluídas e tão 
pouco accionadas. 

Ainda de acordo com o mesmo autor o processo de crescimento acelerado 
da informalidade é resultado da acção conjunta de vários factores, dentre 
os quais destacam-se: o fluxo migratório intenso como consequência 
do conflito militar; a incapacidade crescente do sector público e privado 
na provisão de emprego formal; o progressivo esvaziamento do papel 
dos salários como garante da subsistência das famílias e a diminuição 
progressiva da provisão de bens e serviços públicos, por parte do Estado, 
devido a sustentação do esforço da guerra.

Com um nível de desemprego actual estimado em cerca de 22% no 
sector formal da economia (CEIC – UCAN, 2014), a actividade informal é 
profunda e com conexões à economia formal que à tornam num problema 
de dimensão incompreendida e/ou desmedida quer pelos decisores 
políticos como pela sociedade civil angolana. Enquanto fenómeno paralelo 
ao normal funcionamento da actividade económica, os intervenientes do 
mercado informal em Angola apresentam um conjunto de conexões entre 
si que tornam o problema da economia informal difícil de ser resolvido 
sem o conhecimento profundo da realidade do sector. A título de exemplo, 
podemos olhar para o mercado de rua que tem sido cada vez mais presente 
nas ruas da capital. Este fenómeno é alimentado por quatro agentes 
condutores da cadeia logística3 :
1. A quitandeira são todas aquelas pessoas que têm um lugar certo para 

vender seus produtos com o apoio de uma bancada. Geralmente, as 
quitandeiras de maior porte também fornecem pequenas quantidades 
de produtos as zungueiras;

2. As zungueiras podem ser encontradas a circular pelos mercados ou 
pela rua e geralmente adquirem os seus produtos às quitandeiras ou 
compram nos armazéns;

3. O kupapata (roboteiro) são os indivíduos que transportam as 
mercadorias das quitandeiras ou zungueiras do armazém ao ponto 
onde elas exercem a actividade;

4. E finalmente, os armazéns que apesar de serem estabelecimentos 
formalmente estabelecidos, são os principais responsáveis pelo 
abastecimento do mercado informal e geralmente localizam-se junto 
dos grandes centros de venda informal. Por exemplo, em Luanda 
os seguintes mercados, nomeadamente São Paulo, Hoja-Ya-Henda, 

3 Comissão Económica da Comissão Permanente do Conselho de Ministros. Estudo 
Sobre a Formação de Preços em Angola, em Novembro de 2010.
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estalagem e do quilómetro 30 em viana estão inundados de armazéns 
grossistas.

Um estudo levado a cabo pela Comissão Permanente do Conselho 
de Ministros em 2010 denominado a Formação de Preços em Angola 
determinou que o tamanho do mercado de bens e serviços de Luanda 
era de aproximadamente USD 225.000.000,00/mês, sendo o mercado 
formal equivalente a USD 113.498.600,00 e o informal equivalente a USD 
111.501.400,00, praticamente 50%. Uma pesquisa realizada na década de 
90 apontava que a economia informal em Angola empregava em média 
58% da força de trabalho, enquanto o sector formal empregava apenas 12% 
(SILVEIRA, Helga 2012).

Estatísticas oficiais sobre a real dimensão actual do sector informal 
em Angola são desconhecidas4 . Entretanto, a estimativa o elevado nível 
de desemprego no sector formal dá-nos uma ideia da profundidade do 
problema.

5.3.1 O que está a ser feito?

Com intuito de reverter o actual cenário da economia informal em 
Angola, o governo e os seus parceiros privados têm lançado programas e 
instrumentos de intervenção política e financeira com o intuito de criar um 
ambiente susceptível à reconversão da economia informal incentivando os 
micro e pequenos negócios, como se observa nas tabelas 4.2 e 4.3.

4 Espera-se que com a realização do Censo 2014 o país terá um conhecimento 
profundo sobre a dimensão da economia informal. Entretanto, até a presente data os 
resultados analíticos não foram divulgados.
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Tabela 4.2 – Políticas e Instrumentos de Intervenção lançados pelo Governo para a conversão da economia informal em formal.

Instrumentos  Descrição Público-alvo Ano de 
Criação

Âmbito  Organismos Outros Intervenientes

Políticas Governamentais: Leis

Lei das Micro, Pequenas 
e Médias Empresas 
- 30/11

Esta lei tem como objectivo favorecer 
a criação e/ou o fomento das MPME 
por meio da simplificação de práticas 
administrativas, de regulamentação e 
de facilitação do acesso aos mercados 
e a novas oportunidades de negócios, 
bem como de formalização de parcerias 
visando o desenvolvimento de novos 
produtos e serviços em geral. 

Micro, Pequenas e 
Médias Empresas 
formais e informais

Setembro 
2011

Nacional   

Lei das Cooperativas    Nacional   

Políticas Governamentais: Programas

Incubadora de 
Empresas

Conjunto de serviços de apoio à criação 
de novos empreendimentos (micro e 
pequenas empresas). Capacitação de 
empresários e potenciais empresários 
em matéria de actuação no mercado ou 
descoberta de novos mercados.

Empreendedores 
formais e informais

Maio 
2007

Luanda MAPTSS Chevron Texaco, 
PNUD, Infodev e o 
Programa Empresarial 
Angolano
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Instrumentos  Descrição Público-alvo Ano de 
Criação

Âmbito  Organismos Outros Intervenientes

Programa de Apoio 
ao Pequeno Negócio - 
PROAPEN (BUE)

Visa a formalização e financiamento 
de pequenos negócios, sendo que 
todos os processos se efectivam num 
mesmo espaço físico (Balcão Único do 
Empreendedor)

Informais Maio 
2012

Nacional Ministérios da 
Economia, Comércio, 
Justiça, e das 
Finanças 

BPC, BCI

Programa de Aquisição 
de Produtos Agrícolas 
aos Camponeses 
(PAPAGRO)

Consiste na aquisição da produção 
agrícola pelo governo (financiamento 
BPC) que por sua vez se responsabiliza 
pelo escoamento desta para os principais 
centros de consumo, Centros de Logística 
e Distribuição (CLOD).

Camponeses e 
empresários agrícolas

2013 Nacional Ministério do 
Comércio

BPC

Fomento ao 
Cooperativismo

 Cooperativas Em estudo  Ministério da 
Economia

 

Programa BANKITA Programa lançado pelo Banco Nacional 
de Angola com o intuito de impulsionar 
a inclusão ao sistema bancário para 
populações mais carentes a um valor 
mínimo de abertura de conta de 100 
AKZ de forma que possam beneficiar 
de instrumentos financeiros como o 
microcrédito e/ou explorar os benefícios 
da poupança.

Trabalhadores 
Informais e demais

2011 Nacional Banco Nacional de 
Angola e Bancos 
Comerciais

Principais Bancos 
Comerciais 
intervenientes: BPC, 
BCI, BFA, BANCO 
SOL, BAI MICRO 
FINANÇAS, BCA, 
Banco Keve, BNI 
e BIC
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Instrumentos  Descrição Público-alvo Ano de 
Criação

Âmbito  Organismos Outros Intervenientes

Programa de 
Reconversão da 
Economia Informal 
- PREI

 Informais Em estudo  Ministério da 
Economia

 

Políticas Governamentais: Instituições

Instituto Nacional de 
Pequenas Empresas - 
INAPEM

 Micro, Pequenas e 
Médias Empresas

 Nacional 
(Luanda)

Ministério da 
Economia

 

Instituto Nacional de 
Emprego e Formação 
Profissional

 Cidadão angolano  Nacional Ministério da 
Administração 
Pública, Trabalho e 
Segurança Social

 

Balcão Único do 
Empreendedor

 Micro, Pequeno 
Médio Empreendedor

2012 Nacional Ministério da 
Economia

 

Confederação 
das Associações 
de Camponeses 
e Cooperativas 
Agropecuárias de 
Angola - UNACA

 Cooperativas 
agropecuárias

1990 Nacional Ministério da 
Agricultura
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Tabela 4.3 – Instrumentos para o fomento de pequenas actividades empreendedoras lançados por instituições financeiras.

Tipo de 
Instituições

Nome Descrição Público-alvo Ano de criação Âmbito

Sociedades de 
Crédito

Facilcréd (BNI) Apresenta múltiplas soluções para fomentar o 
empreendedorismo e criar condições para que os Angolanos 
não bancarizados possam aceder ao crédito com taxas 
reduzidas.

Micro e pequenas 
empresas e pessoas 
individuais

00-2012 ND

Kixicrédito (Angola) Destina-se a dar assistência às populações deslocadas 
durante o período das confrontações militar e apoiar, 
sobretudo, as mulheres para desenvolverem pequenas 
actividades geradoras de rendimentos para sustento familiar

Pequenas incitativas 2008 Nacional

Instituições 
Bancárias

BAI Micro 
Finanças (BMF)

Financiamento de pequenos negócios Micro e pequenas 
empresas

00-2004 (antes 
Novo Banco)

ND

Banco Sol O Programa Microcrédito Banco Sol visa o aumento do 
rendimento familiar de pequenos empreendedores com 
baixos ganhos, ou com dificuldades de acesso ao crédito 
bancário ou até mesmo, em alguns casos, pessoas 
classificadas como excluídas do sistema bancário clássico.

Os micro e 
pequenos 
empreendedores, 
que não têm acesso 
ao crédito bancário 
formal,

2001 (Microcrédito) Nacional
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Tipo de 
Instituições

Nome Descrição Público-alvo Ano de criação Âmbito

Banco de Poupança e 
Crédito (BPC)

Atende Médias, Pequenas Empresas abrangidas pelos 
programas do Governo

Beneficiários dos 
programas do 
Governo

ND Nacional

Banco de Comércio e 
Indústria

Idem Beneficiários dos 
programas do 
Governo

ND Nacional
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6. Metodologia 

6.1. Local de Estudo e Público-alvo

A pesquisa foi realizada nas províncias de Luanda, Benguela e Cabinda. O 
público-alvo nestas províncias foi todas as pessoas maior de 15 anos de 
idade e que desenvolvem uma actividade económica na economia informal.

6.2. Método e Técnica de Recolha de Dados

O presente estudo foi realizado através de uma pesquisa de natureza 
quantitativa, pelo método de coleta de dados por survey, com técnica de 
entrevista pessoal no local em que os entrevistados encontravam-se a 
desenvolver a sua actividade económica.

6.3. Processo de Amostragem e 
Tamanho da Amostra

Foi aplicado para selecção da amostra um processo de amostragem 
determinístico para número ideal de entrevistados por província e 
amostragem aleatória na coleta de dados em cada província.

Tabela 5.1 - Tamanho da amostra e precisão estatística por região 

Região Amostra Peso sobre a 
Amostra

Universo1 Intervalo de 
Confiança (%)

Luanda 300 50,3% 6.542.944 5,7

Benguela 180 30,2% 2.036.662 7,3

Cabinda 117 19,6% 688.285 9,1

Total 597 100% 9.267.891 4

1Censo Populacional 2014 INE
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6.4. Procedimentos de Recolha de Dados

A execução do campo dessa pesquisa foi realizada de forma criteriosa, com 
o cumprimento de procedimentos metodológicos referentes ao pré-teste 
do instrumento de recolha de dados (survey), constituição da equipa de 
recolha, treinamento da equipa, estrutura e organização logística de campo.

6.4.1 Pré-teste e questionário

Foi realizado o pré-teste do instrumento para a verificação da facilidade de 
compreensão dos termos utilizados e perguntas formuladas, bem como a 
adequação das questões e das alternativas de respostas.

6.4.2 Constituição e treinamento da equipa

Os questionários foram aplicados por uma equipa de 5 entrevistadores de 
campo, com experiência adequada, escolaridade mínima em nível médio, 
selecionados em função da sua experiência neste tipo de pesquisa. E a 
necessidade de se garantir a homogeneização nos procedimentos de campo 
exigiu o treinamento de todos para a devida coleta de dados.

6.5. Métodos de controlo da qualidade 
do trabalho de campo

Nas pesquisas quantitativas do tipo survey, os instrumentos de verificação 
da coleta são fundamentais para o controle de qualidade do trabalho de 
campo. Nessa pesquisa foi adotado um conjunto de mecanismos sucessivos 
para esse fim, detalhados a seguir.

6.5.1 Supervisão das actividades de campo

O coordenador das actividades de campo acompanhou a realização 
das entrevistas realizadas em Luanda, ficando as restantes províncias 
sob a responsabilidade da OSISA. As actividades de supervisão tinham 
como missão: verificar a aplicação correcta dos critérios de selecção de 
entrevistados, a efectiva e correcta aplicação dos questionários, sanando 
dúvidas surgidas durante a aplicação.
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6.5.2 Crítica dos questionários

Todos os questionários aplicados passaram por uma revisão, cujo objectivo 
foi de identificar possíveis erros de preenchimento de questões, erros de 
pulo e respostas que não estejam claramente definidas. 
Todas as questões que apresentaram alguma incoerência em suas respostas 
foram consideradas nulas. Em resultado desta medida, o número efectivo 
de informações recolhidas para algumas questões esteve abaixo dos 597 
inquéritos aplicados.

6.6. Digitação dos questionários aplicados

A transcrição dos dados para o meio magnético foi feita realizada 
manualmente sendo o sistema de entrada uma base de dados em excel 
criada para o efeito. Após a inserção de todos os questionários na base 
de dados, selecionou-se aleatoriamente 51 entrevistas para testar a 
possibilidade de eventual erro de inserção. Todos os questionários foram 
devidamente inseridos.

Comprovada a veracidade dos dados inseridos em excel, criou-se uma 
outra base de dados em formato SPSS V.020 para consistência eletrónica e 
posterior processamento e análise estatística.

6.7. Processamento de informações 
a análises estatísticas

A apresentação e análise dos resultados, divididos por tema, foram 
realizadas por tema e por província em que as entrevistas foram aplicadas. 
Esta análise contemplou além de estatísticas descritivas simples, análises 
conjuntas entre duas variáveis, com comparações dos resultados entre 
as províncias em algumas variáveis críticas. O objectivo de análise de 
comparação entre as províncias foi de verificar diferenças quanto aos 
resultados da pesquisa.

Os dados foram apresentados através de estatísticas descritivas em 
forma de tabelas e gráficos.

6.8. Limitações da pesquisa 

A limitação de recursos humanos e financeiros levou a recolha de 
informações referentes aos trabalhadores informais apenas nas províncias 
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de Luanda, Benguela e Cabinda. E com base nas entrevistas apresentaram-
se os principais pontos característicos dos trabalhadores informais.
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7. Análise geral dos 
resultados

7.1. Características Sociodemográficas 
dos Entrevistados

A tabela a seguir apresenta as características gerais da amostra pesquisada, 
por sexo, idade, grau de escolaridade, renda e ocupação principal na 
economia informal.
Tabela 6.1 – Características gerais da amostra pesquisada.

Características gerais 
da amostra pesquisada

Amostra %

Género Masculino 272 47,4%

Feminino 302 52,6%

Idade 15 – 25 170 28,5

26 – 35 202 33,8

36 – 45 145 24,3

46 – 55 53 8,9

56 – 65 8 1,3

65 Ou mais 19 3,2
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Características gerais 
da amostra pesquisada

Amostra %

Ocupação Exercida Retalhista 236 40,5%

Serviços Pessoais 72 12,3%

Serviços Sociais Colectivos 62 10,6%

Serviços de Conservação e/ou 
Reparação

59 10,1%

Candongueiro 58 9,9%

Fabricação Artesanal 37 6,3%

Quinguila 31 5,3%

Roboteiro 28 4,8%

Renda bruta diária 50,00 - 3.500,00 153 49,0%

3.500,00 - 7.000,00 80 25,6%

7.000,00 - 10.500,00 50 16,0%

10.500,00 - 14.000,00 12 3,8%

14.000,00 - 17.500,00 1 0,3%

17.500,00 - 21.000,00 9 2,9%

21.000,00 - 24.500,00 3 1,0%

24.500,00 - 28.000,00 1 0,3%

28.000,00 - 31.500,00 1 0,3%

31.500,00 - 35.000,00 2 0,6%
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Características gerais 
da amostra pesquisada

Amostra %

Grau de Escolaridade Não passaram pela Escola ou não 
terminou o Ensino Primário

59 9,9%

Ensino Primário 368 62,0%

Ensino Médio 154 25,9%

Ensino Superior 13 2,2%

Obs.: Em função da existência de não respostas ou de respostas 
consideradas nulas por apresentarem alguma incoerência, o número total de 
respostas válidas para cada variável na tabela 6.1 esteve abaixo do total de 
597 entrevistados.

7.1.1 Distribuição etária dos entrevistados

Cerca de 62% dos entrevistados têm idade inferior ou igual 35 anos, 
33% têm uma idade superior a 35 anos mais inferior ou igual a 55 anos e 
aproximadamente 5% são acima dos 55 anos de idade.

7.1.2 Ocupação dos entrevistados 

Proporção elevada dos 597 entrevistados afirmou desenvolver actividades 
económicas caracterizadas como retalhista (40,5%), tais como comércio 
a porta de casa, nos mercados (praças), bares, botequins, barracas 
(figura nº7). A segunda actividade informal de maior incidência dos 
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entrevistados foi a de serviços pessoais (12,3%) (empregadas domésticas, 
segurança, motorista, engraxadores, cabeleireiro, baby-sitter). O número 
de entrevistados que desenvolvem actividades consideradas como serviços 
sociais coletivos (empregados de colégios, fornecedores de água, colectores 
de lixo) representa de cerca de 11% da amostra. Por outro lado, o número 
de entrevistados que desenvolvem actividades informais relacionadas com 
serviços de compra e/ou venda de divisas (quinguila) e de transporte de 
bens e mercadorias (roboteiro) é de aproximadamente 5% para cada uma 
das ocupações.

Em termos de género, as actividades económicas informais de 
natureza retalhista foram também as de maior prevalência. Entretanto, os 
resultados indicam que para cada homem que desenvolve uma actividade 
retalhista, existem duas mulheres na mesma actividade, como se observa na 
figura nº8.
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O exercício da actividade económica informal não é apenas um 
caso singular de cada entrevistado no seio da sua família, porque em 
514 respostas válidas (peso de 86% sobre a amostra) tem-se que 49,8% 
dos entrevistados declararam ter outros familiares directos a trabalhar 
na economia informal. Por outro lado, 50,2% afirmaram serem os únicos 
trabalhadores informais na família.

7.1.3 Grau de escolaridade 

No que toca ao grau de escolaridade constatou-se que grande parte 
dos trabalhadores informais entrevistados (62%) tem o ensino primário 
concluído (figura nº9). Em termos gerais, cerca de 72% dos entrevistados 
tem um nível de escolaridade igual ou inferior ao ensino primário e 
os restantes 28% têm uma formação acima do nível primário, sendo 
aproximadamente 26% com ensino primário e 2% com ensino superior. 

A distinção do nível de escolaridade entre género revelou que há um 
certo equilíbrio em termos de formação média entre homens e mulheres 
trabalhadores do economia informal e uma superioridade dos homens 
(68%) em relação às mulheres (58%) ao nível da formação primária, como 
se observa na figura nº10 abaixo. 
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O desequilíbrio em termos de escolaridade é mais acentuado entre os 
géneros nos casos em que o homem e a mulher não passaram pela escola 
ou não terminaram o ensino primário. Para cada homem nesta situação há 
cerca de 2,8 mulheres na mesma situação, em média, nas três províncias em 
que as entrevistas foram realizadas.

7.1.4 Entrevistados que exercem a actividade 
informal fora da província de naturalidade

Dos 597 entrevistados aproximadamente 57,5% estão a exercer a actividade 
informal fora da província de naturalidade ao passo que 42,5 são originários 
da província em que trabalham, como se observa da figura nº11 abaixo. 

Similarmente, observou-se que proporção elevada de entrevistados (63%) 
reside na província onde exercem a actividade, mas em localidades fora 
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do município sede ou da capital. Por outro lado, 37% residem na capital da 
província onde exercem a actividade informal, como ilustra a figura nº12. 

7.2. Características Socioeconómicas 
dos Entrevistados

7.2.1 Rendimento bruto diário 

A amostra de 597 indivíduos resultou em 312 (peso sobre a amostra 52,3%) 
entrevistados que prestaram informação a cerca de seu rendimento bruto 
médio diário. Os dados permitiram constatar que a medida que o intervalo 
de rendimento médio vai aumentando, menor é o número de trabalhadores 
que se encontram na escala de rendimento procedente. Consequentemente, 
observou-se que 49% (153) afirmaram ter um rendimento entre 50,00 e 
3.500,00 kwanzas por dia com a actividade económica que desenvolvem, ao 
passo que a proporção dos entrevistados que auferem um rendimento bruto 
diário acima de 3.501,00, mas inferior a 7.000,00 kwanzas é de cerca de 26% 
(80), como se observa na figura nº13.
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Em termos gerais, tanto homens como mulheres tendem a ter um 
rendimento médio bruto diário entre 50,00 e 3500,00 kwanzas. Por outras 
palavras, 55% (82) dos homens e 49% (79) das mulheres encontram-se 
neste intervalo de rendimento (figura nº14).

Para o todo o universo de entrevistados que prestaram informações a 
cerca dos seus rendimentos brutos diários, tem-se que a média geral do 
rendimento bruto é de aproximadamente 5.107,43 kwanzas por dia.

7.2.2 Dependentes financeiros

Aproximadamente 80% (433) declararam ter dependentes financeiros e 21% 
(112) afirmaram que os seus rendimentos destinam-se somente para suprir 
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as suas despesas individuais (Figura nº15). O índice de respostas válidas foi 
de 91% sobre o total da amostra. 

No que toca ao tipo de relação com os dependentes financeiros, cerca 
de 67% são filhos e/ou esposo (a), 23% pais e/ou avós e os restantes 10% 
referem-se a despesas com outros familiares tais como tios, sobrinhos ou 
outras pessoas não especificadas (Figura nº16).

Em média, cada trabalhador informal reside numa mesma residência 
com cerca de 6,54 pessoas e destas, em termos médios, 3,58 são seus 
dependentes financeiros directos cujos gastos diários médios são de 
aproximadamente 1.561,65 kwanzas.
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7.2.3 Entrevistados com e sem residência própria

A figura nº17 ilustra que das 585 respostas válidas constatou-se que 54% 
(317) dos entrevistados residem em casa própria, 36% (209) em casa 
alugada e 7% em residência de familiares. Em termos gerais, 46% dos 
trabalhadores informais entrevistados não têm uma residência própria.

Os 209 trabalhadores informais que residem numa casa alugada, 63% 
suportam sozinhos os custos da renda, 19% afirmaram que os familiares são 
responsáveis pelas despesas de renda e 13% declararam que pagam apenas 
uma parte da mesma. Os restantes 5% não souberam dizer exatamente 
quem paga a renda.

Tanto os trabalhadores informais que pagam sozinhos a renda de 
casa como os que pagam em conjunto com outros familiares têm tido uma 
despesa média mensal com a renda de casa de aproximadamente 12.392,99 
kwanzas.

7.2.4 Condições de fornecimento de energia 
eléctrica e água na residência 

No que toca às condições de fornecimento de energia eléctrica, das 587 
respostas válidas 72% dos trabalhadores informais têm como fonte de 
abastecimento de energia a empresa pública (EDEL/ENE) e 20% dependem 
de geradores. Os restantes 8% afirmaram não ter qualquer fonte de 
abastecimento eléctrico (Figura nº18).
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Comparativamente ao fornecimento de energia, as condições de 
fornecimento de água na casa dos trabalhadores informais caracteriza-se 
por uma presença menor as empresas e/ou instituições públicas. Das 585 
respostas válidas, 57% afirmou ter água fornecida por uma entidade pública 
(EPAL/ Governo Provincial), 34% dependem de operadores privados por 
meio de camiões cisternas, 19% por chafariz comunitários. Os restantes 
9% têm como fonte de abastecimento os vizinhos e pequenos operadores 
vulgarmente conhecidos como kukuapatas (Figura nº19).

Como observa-se na figura nº20 abaixo, 40% dos entrevistados afirmaram 
que são os únicos responsáveis pelas contas de energia e água, ao passo 
que 25% pagam em parceria com outros membros da família. Entretanto, 
15% afirmaram que não pagam nem água e/ou a energia.
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7.2.5 Acesso aos serviços telefonia móvel e TV por satélite

Proporção considerada de trabalhadores na economia informal 
entrevistados 503 (85%) têm um telefone móvel e 86 (15%) declararam não 
ter um telefone móvel. Similarmente, um grande número de entrevistados 
432 (74%) afirmou ter parabólica em casa e os restantes 151 (26%) têm 
como fonte única de informação televisiva os canais públicos nacionais. 
Dos entrevistados que têm parabólica em casa, 53% são unilateralmente 
responsáveis pelo pagamento, 32% pagam apenas uma parte, 13% 
beneficiam-se do pagamento total feito por familiares e 2% por vizinhos, 
como se observa na figura nº21 abaixo.
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7.3. O Trabalhador Informal e a Economia Informal

7.3.1 Número de anos de trabalho, carga 
horária diária e local de trabalho

A distribuição dos trabalhadores informais pelos respectivos tempos 
de trabalhos é bastante equilibrada. Note na figura nº22, que 26% dos 
entrevistados têm um tempo de trabalho entre 2 a 5 anos, 22% entre 5 e 8 
anos, 15% 8 a 10 anos e 23% mais de 10 anos. Apenas 14% dos trabalhadores 
da amostra têm até 1 ano de actividade económica informal. O índice de 
respostas válidas foi de 96% do total da amostra.

Em termos gerais, uma grande maioria dos entrevistados (60%) tem estado 
a exercer a actividade informal a pelo menos cinco anos. 

Por outro lado, os resultados da pesquisa revelaram que em média, 
um trabalhador informal tem uma carga horária diária de trabalho de 9,74 
horas. Quando comparada a carga horária do trabalhador informal com 
a regulamentada para um trabalhador da função pública (8 horas/dia), 
constatou-se que um trabalhador informal trabalha em média 1,74 horas/dia 
a mais que um trabalhador da função pública.

No que diz respeito ao local onde exercem a actividade, 61% dos 
entrevistados afirmaram exercer a actividade num local fixo, enquanto 39% 
não a têm exercido num mesmo local. A falta de espaços foi a justificativa 
apontada pelos trabalhadores informais que não têm exercido a sua 
actividade num lugar fixo.

Benefícios da actividade informal sentidos pelos entrevistados
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Em termos gerais, a actividade informal tem permitido aos 
trabalhadores o alcance de uma melhor posição económica, quer para 
atender as suas necessidades individuais, como a de seus familiares. Note 
(figura nº23) que 48% dos entrevistados dizem ter a sua situação financeira 
melhorada e 19% afirma mesmo ter melhorado muito. Entretanto, para um 
terço dos entrevistados, a situação financeira mantém-se na mesma, ou 
seja, não melhorou.

Os cerca de 67% dos entrevistados que declaram ter a sua situação 
financeira melhorada estão igualmente, na sua maioria, satisfeitos com os 
ganhos obtidos pela sua actividade. Observe na figura nº24 abaixo que 63% 
dos entrevistados afirmaram estar satisfeitos com os ganhos financeiros 
pela actividade informal e os restantes 37% estão insatisfeitos.
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A figura nº25 abaixo representa a satisfação dos entrevistados com os 
ganhos da sua actividade de acordo com as províncias onde as informações 
foram recolhidas. Note que os trabalhadores informais que actuam em 
Luanda tendem a estar mais satisfeitos com os seus ganhos (75%) em 
comparação com os trabalhadores de Benguela (65%) e Cabinda (19%). 
Similarmente, Luanda têm os menores níveis de insatisfação (25%), quando 
comparado com as restantes província analisadas. Os agentes do mercado 
informal em Cabinda são os mais insatisfeitos com os seus ganhos.

O alto índice de satisfação dos entrevistados em relação aos ganhos 
financeiros das pode ser explicado pela possibilidade que os mesmos 
têm de prover bens essenciais tais como alimentação e educação para as 
respectivas famílias. Para melhor justificativa sobre as razões subjacentes ao 
alto nível de satisfação, a figura nº26 que se segue apresenta os principais 
benefícios sentidos pelos entrevistados ao desenvolverem a actividade 
informal.
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Aproximadamente 73% dos entrevistados declararam que um dos principais 
benefícios alcançados pelo exercício da actividade informal é poder suprir 
quer as suas despesas pessoais como a de familiares. O segundo benefício 
maior citado foi a independência financeira (9%). Para cerca de 7% dos 
entrevistados, poder garantir uma moradia para habitar é igualmente um 
benefício crucial. Por outro lado, apenas 0,3% afirmam não ter qualquer 
benefício com a actividade informal.
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7.3.2 Valorização social, dificuldades e 
motivações do trabalhador informal

Os trabalhadores informais entrevistados conseguem suprir muitas de 
suas necessidades com os rendimentos auferidos, como constatado acima. 
Igualmente, não obstante os constrangimentos vividos diariamente, outro 
aspecto positivo é que 52% dos entrevistados sentem-se valorizados pela 
sociedade ao desenvolverem o seu trabalho (destes 52%, 31% sentem-se 
valorizados e 21% muito valorizados), como se observa na figura nº27. Por 
outro lado, 43% sente que há pouca e/ou nenhuma valorização por parte da 
sociedade.

Em geral, 44,7% dos trabalhadores informais entrevistados foram 
categóricos em afirmar que seu trabalho é difícil ou muito difícil (figura 
nº28). Por outro lado, aproximadamente 42% dos entrevistados afirmaram 
ser um trabalho mais ou menos difícil e apenas cerca de 13,8% dos 
entrevistados afirmaram ter um trabalho muito fácil ou apenas fácil.
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As dificuldades sentidas pelos trabalhadores informais no decurso do 
desenvolvimento das suas actividades são de variadas ordens, indo desde 
a alta carga horária de trabalho mal remunerada pela actividade à falta de 
equipamentos adequados para sustentar e/ou desenvolver a actividade. 
Sendo uma actividade de muito baixo capital, facilmente constatou-se que 
para 29% dos entrevistados, a maior dificuldade é a obtenção de baixos 
rendimentos. Para 15% dos trabalhadores informais, as más condições das 
infraestruturas básicas de apoio à actividade informal, nomeadamente 
espaços apropriados, saneamento básico nos mercados é a maior 
dificuldade. Similarmente, o incómodo dos polícias e fiscais para 14% dos 
entrevistados representa uma clara dificuldade. Estas e outras dificuldades 
estão ilustradas na figura nº29 abaixo.
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Como ilustrado na figura nº30 abaixo, não obstante o leque variado de 
dificuldades sentidas pelos trabalhadores informais no decurso de suas 
actividades, cerca de 45% dos entrevistados estão motivados com o seu 
trabalho e 13% estão muito motivados. Os trabalhadores que apresentam 
pouca motivação ou estão mesmo sem motivação alguma com o seu 
trabalho representam 42% dos trabalhadores informais entrevistados.
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7.3.3 Trabalhador informal no sistema económico

Os trabalhadores informais desenvolvem uma actividade económica 
caracterizada como informal, dado o não cumprimento dos requisitos legais 
pré-estabelecidos para a formalização do negócio. Entretanto, os resultados 
deste estudo sugerem que as suas actividades estão de certa forma 
interligadas com os demais intervenientes do sistema económico nacional 
legalmente estabelecidos, nomeadamente as grandes superfícies comerciais 
(retalhistas e grossistas) e administrações municipais ou de mercados e 
praças.

Os resultados apontaram que aproximadamente dois terços dos 
entrevistados afirmaram que não pagam qualquer taxa diária pelo espaço 
que ocupam para desenvolverem a sua actividade e 38% (212 entrevistados) 
declararam pagar diariamente a taxa, como pode ser observado na figura 
nº31.
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Os entrevistados que afirmaram pagar uma taxa diária pelo espaço 
que ocupam, cerca de 83% disseram que pagam-nas às administrações 
municipais ou de mercados e praças, enquanto aproximadamente 16% 
pagam-nas aos agentes privados donos dos espaços.

Os resultados da pesquisa revelaram que 38% dos entrevistados geralmente 
adquirem os seus produtos ou matérias-primas em armazéns, 27% em 
praças e aproximadamente 6% em supermercados, como se constata na 
figura nº33.
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A figura nº 34 abaixo descreve que no acto de aquisição dos seus produtos 
e/ou matérias-primas 57% dos entrevistados afirmaram que existe emissão 
de factura-recibo com o número de identificação fiscal do fornecedor, logo 
trata-se de estabelecimentos comerciais legalmente estabelecidos. Por 
outro lado, 43% declararam comprar os seus produtos em locais onde não 
há qualquer emissão de factura-recibo.

Por outro lado, observe na figura nº35 que cerca de 47% dos trabalhadores 
informais entrevistados nunca tentaram licenciar a sua actividade, ao passo 
que 20% afirma não ter condições financeiras para o fazer. Similarmente, 
enquanto 17% dos entrevistados afirmaram mesmo não saber aonde dirigir-
se para licenciar a actividade, 11% disse não ter documentação pessoal 
(certidão de nascimento, bilhete de identidade).

7.4. O Trabalhador Informal e o Emprego Formal

Aproximadamente um terço dos trabalhadores informais entrevistados 
(32%) afirmaram ter tido um emprego formal, enquanto 68% afirmou nunca 
ter tido um emprego formal, como pode ser observado na figura nº36 
abaixo.
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As razões apresentadas pelos entrevistados que já tiveram um emprego 
formal e que estão agora a desenvolver actividades informais são de várias 
ordens, como se observa na figura nº37. Aproximadamente 38% declarou 
que foi demitido, enquanto 31% disse que abandonou o emprego porque o 
salário não compensava. Similarmente, cerca de 7% afirmou que abandonou 
o emprego, porque não tinha boas relações com o chefe e 3% dos 
entrevistados afirmou mesmo não gostar de trabalhar por conta de outrem.

Por outro lado, em termos gerais aproximadamente 90% dos trabalhadores 
informais entrevistados deseja ter um emprego formal, enquanto apenas 
10% diz preferir continuar a trabalhar no mercado informal (figura nº38). 
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As principais razões apresentadas pelos entrevistados que preferem 
continuar a trabalhar no mercado informal são:
 · Não gosta de trabalhar por conta de outrem;
 · Baixos salários;
 · Ganha mais dinheiro com a actividade informal.

No caso de poder ter um emprego formal, a maioria dos entrevistados 
tem como preferência ser empregado por instituições sob a tutela do estado 
Angolano, nomeadamente a função pública ou empresas pública (88%). 
Apenas 12% dos entrevistados ambiciona ser empregado no sector privado, 
conforme ilustrado na figura nº39 abaixo.

Adicionalmente note na figura nº40, que do ponto de vista da sua 
posição laboral no futuro, 54% dos trabalhadores informais entrevistados 
acreditam na possibilidade de ter um emprego formal e 16% estão mesmos 
extremamente optimistas. Por outro lado, cerca de 14% dos entrevistados 
estão sem espectativa alguma quanto a possibilidade de ter um emprego 
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formal no futuro. Os entrevistados que estão pessimistas ou extremamente 
pessimistas totalizam 16% da amostra.

Observe na figura nº41 abaixo que tanto os homens como as mulheres 
entrevistadas estão maioritariamente optimistas quanto à possibilidade 
de terem um emprego formal no futuro, apesar de os homens estarem 
ligeiramente mais optimistas do que as mulheres.

Quando observada a espectativa dos trabalhadores informais quanto a 
possibilidade de terem um emprego formal no futuro por província onde 
as informações foram recolhidas, constata-se que em termos gerais os 
indivíduos que exercem a actividade em Luanda (87%) e em Benguela 
(66%) tendem a ser mais optimistas em relação aos trabalhadores informais 
cabindenses (21%). Por outras palavras, os trabalhadores informais que 
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estão baseados em Cabinda tendem a ser muito mais pessimistas (68%), 
como se observa na figura nº42.

7.5. Avaliação das Políticas Governamentais 
pelos Entrevistados

A análise dos resultados revelou que apenas cerca de um quinto dos 
entrevistados acreditam que lhes é dada alguma importância por parte do 
governo. Por outro lado, os trabalhadores informais que acreditam não ter 
alguma importância para o governo representam 35% e finalmente, 38% 
acredita que o governo tem dado ligeira importância (figura nº43).

Observe na figura nº44 que no que toca às infraestruturas disponíveis 
(saneamento, local de venda, transporte, etc.) no mercado informal a 
maioria dos entrevistados (40%) acredita que as mesmas são mais ou 
menos boas, enquanto aproximadamente 37% estão divididos entre má 
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qualidade ou de muita má qualidade das infraestruturas. Contrariando a 
ideia geral, cerca de 20% dos trabalhadores informais inquiridos acreditam 
que as infraestruturas são boas.

Quando questionado sobre o papel do governo na solução dos problemas 
do mercado informal tais como segurança, qualidade das infraestruturas 
de transporte e equipamentos, incómodo de polícias e fiscais, etc. 41% 
dos entrevistados acredita ser mais ou menos bem, enquanto cerca de 
20% dos inquiridos acreditam mesmo ser bom. Contrariando a tendência 
de aceitação de um bom papel por parte do governo, 20% e 16% dos 
entrevistados afirmaram que o governo tem estado muito mal e mal, 
respectivamente (figura nº45).

Como ilustrado na figura nº46 abaixo, tanto homens como mulheres tendem 
a estar sépticos quanto ao papel do governo na solução dos problemas do 
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mercado informal, dado a facto de que a maioria (mulheres 46% e homens 
38%) classifica o papel do governo como mais ou menos bem. Enquanto a 
outra parte dos homens tendem a avaliar o papel do governo como muito 
mal (22%) ou mal (18%), 23% das mulheres afirmaram ser bom. Em termos 
gerais, homens estão mais inclinados a estar com dúvidas e/ou reprovar as 
acções do governo, enquanto as mulheres ou estão igualmente em dúvidas 
e/ou aprovar ligeiramente as acções governamentais para a solução dos 
problemas do mercado informal.

Não obstante a forte tendência dos entrevistados colocarem em causa a 
acção do governo na solução dos problemas do mercado informal, a maioria 
(51%) acredita na resolução dos problemas do mercado informal por parte 
do governo e 49% afirmaram mesmo não acreditar, como se observa na 
figura nº47 abaixo.
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7.5.1 Conhecimento dos principais instrumentos de 
incentivo ao pequeno e médio negócio em Angola

Os principais instrumentos de política económica que o governo tem 
utilizado para o incentivo ao pequeno e médio negócio são: Balção Único do 
Empreendedor (BUÉ), o programa Angola Investe e o Instituto Nacional de 
Pequenas e Médias Empresas – INAPEM. Observe na figura nº48, que os 
entrevistados que têm conhecimento sobre estes Programas e Instituições 
Governamentais de Fomento ao Empreendedorismo (PIGFE) representam 
66% da amostra, enquanto os restantes um terço não conhecem nenhum 
dos PIGFE.

A análise do conhecimento do entrevistado sobre os PIGFE em relação a 
sua avaliação do papel do governo na solução dos problemas do mercado 
informal denota que os entrevistados que conhecem os programas e 
instituições governamentais de fomento ao empreendedorismo tendem a 
apresentar dúvidas sobre a avaliação do papel do governo na solução dos 
problemas do mercado informal. Ou seja, se tem sido positivo ou negativo 
(51%), como ilustrado na figura nº49 abaixo. Já os entrevistados que não 
conhecem nenhum dos PIGFE tendem a avaliar o papel do governo de forma 
equilibrada entre muito mal (23%), mal (23%), mais ou menos bem (23%) e 
bom (27%).
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Complementarmente, dos entrevistados que têm conhecimento sobre 
os PIGFE aproximadamente 53% destes não acreditam que o governo irá 
resolver os problemas do mercado informal no futuro e 47% declarou estar 
optimista quanto à resolução dos problemas. Contrariando a perspectiva 
dos entrevistados que declararam ter conhecimento dos PIGFE, 58% dos 
entrevistados que não têm conhecimento dos PIGFE acreditam que o 
governo vai resolver os problemas do mercado informal e a outra parte 
(42%) mostrou-se pessimista quanto à esta possibilidade (figura nº50 
abaixo).

Por outro lado, no que toca às instituições financeiras privadas com 
produtos financeiros (microcrédito) adequados para os pequenos e médios 
empreendedores, os resultados da pesquisa (figura nº51) revelaram 
que cerca de 49% dos trabalhadores informais entrevistados conhecem 
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estas instituições, ao passo que 51% foram convictos em afirmar que não 
conhecem instituições bancárias que disponibilizam recursos financeiros a 
título de microcrédito para o pequeno comerciante.
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8. Conclusões e 
recomendações

Os resultados das entrevistas realizadas aos trabalhadores informais nas 
províncias de Luanda, Benguela e Cabinda demostra os principais pontos 
característicos dos indivíduos que vêm a actividade económica informal 
como uma alternativa de sustentação. Esta informação faz-nos concluir que 
o debate acerca do paradoxo economia formal e informal deve terminar. 
Por outras palavras, olhar para a economia informal como um elemento de 
desordem ou que não contribui para o normal funcionamento do sistema 
económico é injusto, se olharmos para os benefícios sociais e económicos 
que ela traz para os indivíduos que dela dependem.

Sumarizando, os resultados da pesquisa permitiram apurar as 
seguintes características do trabalhador informal nas províncias analisadas:

8.1. Das características sociodemográficas 
dos entrevistados

1. Os trabalhadores informais (homens e mulheres) são 
maioritariamente jovens com idade igual ou inferior a 35 anos;

2. A maioria dos trabalhadores informais trabalha no comércio retalhista 
de bens alimentares ou outros tipos de bens;

3. Em termos gerais, a maioria dos trabalhadores informais sabem ler e 
escrever pois têm pelo menos o ensino médio;

4. A maioria dos trabalhadores informais não é natural das províncias 
onde exercem a actividade. Factores migratórios têm alimentado o 
sector informal nas grandes cidades;

8.1.1 Género

5. As mulheres tendem a dedicar-se mais em actividades retalhistas em 
relação aos homens. Estes últimos dedicam-se mais à actividades de 
táxi e serviços de conservação e/ou reparação;

6. Os homens que exercem uma actividade no sector informal tendem a 
ter um nível de escolaridade superior às mulheres;
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7. Os homens tendem a desenvolver actividades informais de maior 
rendimento em relação às mulheres;

8.2. Das características socioeconómicas

1. Grande parte dos trabalhadores informais não tem residência própria;
2. A maioria das residências dos trabalhadores informais está 

conectada à rede de energia eléctrica, mas com fortes debilidades de 
abastecimento de água potável;

3. A actividade desenvolvida pelos trabalhadores informais é 
responsável por garantir a assistência à sua família quer em termos 
de alimentação como de educação;

4. Grande parte dos trabalhadores acredita que a sua situação financeira 
melhorou com o exercício da actividade informal, mas ainda assim os 
rendimentos são suficiente face as suas necessidades;

5. Os trabalhadores informais que trabalham no comércio retalhista 
tendem a ganhar 10 vezes menos, em média, do que aqueles que 
desenvolvem actividades de táxi ou de transporte de mercadorias;

8.2.1 Economia Formal

6. Os trabalhadores informais constituem um mercado consumidor 
relevante para empresas privadas do sector de telecomunicações;

7. As superfícies comerciais legalmente estabelecidas são os principais 
fornecedores do mercado informal.

8.2.2 Salário Mínimo Nacional Mensal

De acordo com o Decreto Presidencial 144/14, publicado a 09 de junho o 
salário mínimo nacional está fixado em: 
 · Função pública 15 000,00 AKZ
 · Setores do comércio e da indústria extrativa 22.504,50 AKZ
 · Setores dos transportes, dos serviços e das indústrias transformadoras 

18.754,00 AKZ
 · Setor da agricultura 15.003,00 AKZ
 · Se se tomar o rendimento bruto médio diário do trabalhador informal 

mais baixo e com maior ocorrência como referência, contido no 
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intervalo [50 – 3 500 AKZ]  1 775 AKZ  afere-se que mensalmente estes 
trabalhadores auferem em média o salário mínimo de 53 250,00 AKZ. 

1. O mercado informal oferece, no mínimo, o quadruplo do salário 
mínimo da função pública, mais que o dobro do salário mínimo 
nos setores do comércio e da indústria extrativa, e quase o triplo 
do salário mínimo dos setores dos transportes, dos serviços e das 
indústrias transformadoras. 

8.3. Do Trabalhador Informal e a Economia Informal

1. Em média, um trabalhador informal encontra-se a desenvolver a 
actividade informal a pelo menos 5 anos;

2. Em média um trabalhador informal trabalha duas horas a mais que 
um trabalhador da função pública;

3. Os trabalhadores informais acreditam que a falta de infraestruturas 
básicas de apoio ao sector e a conduta dos agentes de ordem pública 
como uma das principais dificuldades que enfrentam no mercado 
informal;

4. Sociedade
5. Os trabalhadores informais, em termos gerais, são sépticos quanto a 

valorização da sociedade pelo seu trabalho;

8.4. Do Trabalhador Informal e o Emprego Formal

6. Grande maioria dos trabalhadores está desesperada por ter um 
emprego formal e garantir uma vida laboral mais segura;

7. Os trabalhadores informais acreditam que ter um emprego no sector 
público é mais seguro do que no sector privado;

8.5. Da Avaliação das Políticas Governamentais 
e Conformação com a Lei

8. São sépticos quanto ao sentimento de importância que o governo os 
dá;

9. São sépticos quanto à capacidade do governo em resolver os 
problemas do mercado informal apesar de conhecerem os programas 
e instituições governamentais de fomento ao empreendedorismo;

 · Lei
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10. A maioria nunca tentou licenciar a sua actividade ou não tem 
recursos suficientes para o fazer;

A actual realidade económica e social em Angola não pode nem deve 
prescindir do papel fundamental que a economia informal traz para muitas 
famílias. Felizmente, o governo angolano tem a plena consciência da 
importância deste sector como base de sustentação de muitos angolanos. 
Entretanto, as políticas económicas direccionadas a este sector não têm 
sido conduzidas de forma coerente com as necessidades dos trabalhadores 
informais ou mesmo nem sequer estejam a ser efectivamente aplicadas e/
ou monitoradas. A título de exemplo, o programa lançado pelo Ministério 
da Economia em 2012 para o incentivo de micro e pequenos negócios 
denominado Balcão Único do Empreendedor, enquanto ideia e o público – 
alvo é efectivamente um caminho a trilhar para fortalecer o sector informal 
e criar bases para a sua conversão paulatina. Entretanto, o formato de 
financiamento e de instrução (formação empreendedora) dos beneficiários 
do programa não é o mais coerente com as reais necessidades dos 
trabalhadores informais nem com a capacidade financeira do governo. Por 
consequência, por quase ou mesmo todas as províncias aonde o programa 
foi lançado suas representações encontram-se fechadas.

 O governo precisa inequivocamente encontrar caminhos para 
encorajar o crescimento do sector informal e ao mesmo tempo decidir de 
que maneira este deve ser conduzido para o sector formal. Estender os 
benefícios da economia formal para todos os agentes do sector informal 
é um desafio a ser alcançado de forma a garantir mais participação. 
Especificamente existem pelo menos cinco áreas onde as mudanças 
precisam ser feitas:

8.5.1 Criar um Ambiente de apoio à Organização dos 
Trabalhadores Informais em Associações

Organizar os trabalhadores informais onde seja apropriado e viável 
(Verick, Sher 2008). Tradicionalmente, associações de trabalhadores 
tendem a procurar constantemente soluções para problemas que atingem 
o grupo. Incentivar a criação de associações de trabalhadores informais 
é um caminho a seguir para a construção de um quadro favorável de 
conversão do sector informal, dada a criação de um espaço de debate. 
Por exemplo, em Luanda a ATL – Associação de Taxistas de Luanda não 
obstante da actividade de “Candogueiro” ser caracterizada como uma 
actividade informal, esta associação tem estado em sintonia com entidades 
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governamentais em muitas decisões relacionadas com o preço da corrida do 
táxi.

8.5.2 Providenciar Acesso a um Treinamento Apropriado

Educação formal não é coerente com as necessidades dos trabalhadores 
informais. Similarmente, a educação profissional é muitas vezes encarada 
como uma segunda oportunidade para os trabalhadores informais (Adams, 
Arvil 2007). O governo deve puxar mais pelos programas de alfabetização 
e de ensinamentos de princípios e práticas de empreendedorismo. Estes 
programas devem ser dados preferencialmente de noite e aos finais de 
semana Por outras palavras, a educação dada aos trabalhadores informais 
deve ser aquela que impulsiona a continuidade da sua actividade e que 
crie condições para a sustentação do trabalhador e inserção paulatina na 
economia formal.

8.5.3 Melhorar as Infraestruturas e os Serviços 
de apoio à Actividade Informal

Trabalhadores do mercado informal geralmente não pagam impostos 
nem estão registados, e por consequência não têm acesso aos benefícios 
sociais como a segurança social. Colocar o mercado informal em contacto 
com instituições como Instituto Nacional de Segurança Social e Direcção 
Nacional dos Impostos cria um ambiente favorável a consciencialização da 
importância da formalização da económica desenvolvida pelo trabalhador.

8.5.4 Aumentar a Capacidade de obtenção do Título 
de Propriedade e Acesso ao Crédito

Por causa da falta de título de propriedade e outras provas sobre a 
propriedade de activos, os pequenos comerciantes do sector informal 
muitas vezes são incapazes de obter empréstimos por falta de garantias. 
E sem isso, geralmente os bancos tendem a oferecer empréstimos a 
taxas elevadas ou mesmo a negá-los. Esta realidade impossibilita o 
desenvolvimento de pequenos negócios informais. A título de exemplo 
podemos citar o negócio dos gelados do tipo picolé. Este pequeno negócio 
a mais de 15 anos tem sido feito da mesma forma, continua sendo uma 
actividade dominada por agentes informais quer na produção como na 
comercialização. Pelo número de vendedores ambulantes que deambulam 
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pelas cidades o seu mercado é potencialmente rentável. Entretanto, a falta 
de formação adequada dos proprietários por um lado e por outro a ausência 
de garantias reais para financiara a modernização deste negócio não tem 
criado espaço para uma verdadeira indústria geradora de ganhos em escala.

Criar uma Base de Dados Nacional para o Sector Informal
Reportar informações a cerca da sua actividade é um dever há muito 

tempo natural para o sector formal. Entretanto, infelizmente não é essa 
a realidade do sector informal. O governo precisa encontrar caminhos 
que permitam ao sector informal reportar os seus dados sem medo de 
represálias. Dai a importância do incentivo à criação de associações de 
trabalhadores informais onde este tipo de iniciativas poderá ser debatido 
de forma mais acertada. Uma base de dados do sector informal conduzirá à 
políticas públicas mais adequadas e coerentes com a realidade económica e 
social de Angola.
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10. Anexos

10.1. Inquérito Benguela

PESQUISA DE MERCADO BEG

1 Luanda Data:_____/_____/______    
2 Benguela
3 Cabinda Nº_______

Qual é o seu género? (     ) Masculino 1
(     ) Feminino 2

Qual é a sua faixa etária? (     ) 15-25 1
(     ) 26-35 2
(     ) 36-45 3
(     ) 46-55 4
(     ) 56-65 5

Marque apenas uma opção (     ) +65 6
Localidade onde Reside? (     ) Benguela 1

(     ) Baia Farta 2
(     ) Balombo 3
(     ) Bocoio 4
(     ) Caimbambo 5
(     ) Chongoroi 6
(     ) Cubal 7
(     ) Ganda 8

Marque apenas uma opção (     ) Lobito 9
(     ) Bié 1
(     ) Bengo 2
(     ) Benguela 3
(     ) Cabinda 4
(     ) Cuanza Norte 5
(     ) Cuanza Sul 6
(     ) Cunene 7
(     ) Huambo 8
(     ) Huíla 9
(     ) Kuando Kubango 10
(     ) Malange 11
(     ) Moxico 12
(     ) Namibe 13
(     ) Luanda 14
(     ) Lunda Norte 15
(     ) Lunda Sul 16
(     ) Uíge 17
(     ) Zaire 18

Qual é o trabalho que faz? (     ) Retalho 1
(     ) Kandongueiro 2
(     ) Roboteiro 3
(     ) Kinguila 4
(     ) Fabricação Artesanal 5
(     ) Serviços de conservação, reparação ou manutenção 6
(     ) Serviços pessoais 7

Marque apenas uma opção (     ) Serviços sociais colectivos 8

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO INFORMAL EM ANGOLA

Instruções:
1. Marque as respostas no questionário com (x);

2. Se por acaso enganar-se e marcar uma resposta no local errado, não rasure. Marque o x  no local correcto e circunde-o.

3. Se não for instruído de outra forma, marque uma resposta por questão.                      

Secção A: Perfil social-demográfico dos respondentes

A01

A02

A03

A04

A05

Qual é a sua província de naturalidade?

Caracterização do Mercado Informal em Angola 1
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PESQUISA DE MERCADO BEG

Qual é o seu grau de escolaridade? (     ) Primeiro Ciclo Incompleto (1ª até a 4ª Classe) 1
(     ) Primeiro Ciclo Completo ( 1ª até a 4ª Classe) 2
(     ) Segundo Ciclo Incompleto  ( 5ª até a 9ª Classe) 3
(     ) Segundo Ciclo Completo ( 5ª até a 9ª Classe) 4
(     ) Ensino Médio Incompleto ( 10ª até a 13ª Classe) 5
(     ) Ensino Médio Completo ( 10ª até a 13ª Classe) 6
(     ) Ensino Superior Incompleto 7
(     ) Ensino Superior Completo 8

Marque apenas uma opção (     ) Não passou pela escola 9

Quantas pessoas residem em sua casa?
Se vive sozinho, vá para a questão B03.

(     ) _________ 1
(     ) Nenhuma 2

Se a resposta for nenhuma, vá para a questão B05.
(     ) Gastos semanais: __________________________ 1

OU
(     ) Gastos mensais: ___________________________ 2
(     ) Não gasto nada 3
(     ) Não faço ideia 4

(     ) Pai/Mãe 1
(     ) Esposa (o) 2
(     ) Filhos 3
(     ) Avós 4
(     ) Outros Familiares (Tios, sobrinhos, primos, etc.) 5
(     ) Outro______________________ 6
(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for não, vá para a questão B07.

(     ) Própria 1
(     ) Alugada 2
(     ) Emprestada por um Familiar 3
(     ) Outro____________________________________ 4

Marque apenas uma opção Se a resposta for 1, 3 ou 4, vá para a questão B10.
(     ) Eu pago sozinho 1
(     ) Meu Pai e/ou Mãe 2
(     ) Avós 3
(     ) Outros Familiares (Tios, sobrinhos, primos, etc.) 4
(     ) Pago uma parte 5
(     ) Outro________________________________________ 6

Marque apenas uma opção Se a resposta for 2, 3, 4 ou 6 vá para a questão B10.

(     ) Empresa Pública (Edel/ ENE) 1
(     ) Gerador 2
(     ) Outro________________________________ 3

A06

Secção B: Perfil económico dos respondentes

B01

B02
Destas pessoas, quantas dependem de ti
financeiramente?

B03

Das pessoas que dependem de ti, quanto é

que gastas por mês ou por semana com elas?

Obs.: Só responde a esta questão se houver
alguém que dependa de si.

Secção A: Perfil social-demográfico dos respondentes

B07

A casa aonde vives é:

B08

Quem paga o aluguer da casa?

B09

Quanto é que gastas mensalmente com a
renda?

B04

Qual é a relação familiar que tens com as 
pessoas que dependem de ti 
financeiramente?

B05
Para além de ti, mais alguém trabalha no
mercado informal em sua casa?

B06 Diga quantas pessoas? 

B10 Qual é a tua fonte de energia?

Caracterização do Mercado Informal em Angola 2
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PESQUISA DE MERCADO BEG

(     ) Eu pago sozinho 1
(     ) Meu Pai e/ou Mãe 2
(     ) Avós 3
(     ) Outros Familiares (Tios, sobrinhos, primos, etc.) 4
(     ) Pago uma parte 5
(     ) Não pagamos 6

Marque apenas uma opção
(     ) EPAL/ Governo Províncial 1
(     ) Camiões Cisternas 2
(     ) Chafaris 3
(     ) Outro_______________ 4
(     ) Eu pago sozinho 1
(     ) Meu Pai e/ou Mãe 2
(     ) Avós 3
(     ) Outros Familiares (Tios, sobrinhos, primos, etc.) 4
(     ) Pago uma parte 5
(     ) Não pagamos 6
(     ) Sim 1
(     ) Não 2
(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for não, termina aqui a secção B.
(     ) Eu pago sozinho 1
(     ) Meu Pai e/ou Mãe 2
(     ) Avós 3
(     ) O vizinho (e eles deram-me um cabo) 4

Marque apenas uma opção (     ) Pago uma parte 5

(     ) Menos de 6 meses 1
(     ) 1 ano 2
(     ) Entre 2 - 5 anos 3
(     ) Entre 5 - 8 anos 4
(     ) Entre 8 - 10 anos 5
(     ) Mais de 10 anos 6
(     ) Sim 1
(     ) Não 2

(     ) Não melhorou nada 1
(     ) Mantém-se a mesma 2
(     ) Melhorou alguma coisa 3
(     ) Melhorou muito 4

(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for sim, vá para a questão C06.
(     ) Não sabe aonde dirigir-se 1
(     ) Não tem dinheiro para pagar as taxas 2
(     ) Não tem documentação 3
(     ) Não tenho interesse em licenciar 4
(     ) Nunca tentou 5
(     ) Outros___________________________________ 6

B13

Quem paga a conta da água?

B14 Tens telefone?

B15
Tens parabólica em casa?

Secção B: Perfil económico dos respondentes

B11

Quem paga a conta de energia?

B12

Qual é a tua fonte de abastecimento de água?

C02
Tem um local fixo para a prestação ou
comercialização dos seus serviços ou
produtos?

C03

Desde o momento em que iniciou a sua
actividade até agora, como vês a tua situação
financeira?

Marque apenas uma opção

C04
O seu negócio esta licenciado?

B16

Quem paga a parabólica?

Secção C: Perfil laboral dos respondentes

C01

Marque apenas uma opção

A quanto tempo trabalha no mercado
informal?

C05

Por que razão ainda não licenciou a sua
actividade?

Marque apenas duas opções

Caracterização do Mercado Informal em Angola 3
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PESQUISA DE MERCADO BEG

(     ) Armazéns 1
(     ) Praças 2
(     ) Supermercados 3
(     ) Outro_______________________________ 4

(     ) Sim 1
(     ) Não 2

(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for não, vá para C11.

(     ) Autoridade Legal (administrações comunais, de mercados) 1
(     ) O dono do espaço onde exerces a actividade 2
(     ) Outro___________________________________ 3
(     ) Sim 1
(     ) Não 2

(     ) Sem Motivação 1
(     ) Pouco Motivado 2
(     ) Motivado 3
(     ) Muito Motivado 4
(     ) Muito Fácil 1
(     ) Fácil 2
(     ) Normal (nem muito dificil, nem muito fácil) 3
(     ) Dificil 4
(     ) Muito Dificil 5

Se a resposta for a opção 1, vá para a questão C14.

1

2

3

1

2

3

(     ) Hora de ínicio________________ 1
(     ) Hora de largada______________ 2

3
(     ) Tempo de trabalho (2) - (3) =

(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for sim, vá para questão C19.

C07

No local onde normalmente adquiri os seus 
produtos ou materiais para desenvolver a sua 
actividade emitem factura no acto da 
compra?

C08

Paga alguma taxa fixa ou diária por 

desenvolver a sua actividade neste espaço?

C09
Quem faz as cobranças?

Secção C: Perfil laboral dos respondentes

C06

Onde é que normalmente adquire os
produtos ou materias comercializados ou
necessários para o desenvolvimento da sua
actividade?

C13

Aponte as três principais dificuldades vividas
por si? 

C14

Quais são os principais benefícios que esta
actividade trás para a sua vida? (Aponte
apenas os três principais)

C15

A que horas começas a trabalhar e a que 
horas largas?

C10
Com o pagamento desta taxa sentes que o 
seu negócio melhora?

C11

Em termos de motivação, como te sentes ao
desenvolver esta actividade?

Marque apenas uma opção

C12

Em termos de dificuldades, como
classificarias a sua actividade?

Marque apenas uma opção

C16

Quanto ganhas por dia com esta actividade?

C17

Estas satisfeito com os ganhos que obtens 
com a sua actividade?

Caracterização do Mercado Informal em Angola 4
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PESQUISA DE MERCADO BEG

(     ) Ganho muito pouco 1
(     ) Não ganho nada 2
(     ) Outro___________________________________ 3

(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for não, vá para a questão D03.
(     ) Fui demitido 1
(     ) Não gosto de trabalhar por conta de outrem 2
(     ) O salário não compensava 3
(     ) Não tinha boas relações com o meu chefe 4
(     ) Outro__________________________________ 5

Após respondida a questão pule para D05.
(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for sim, vá para a questão D05.
(     ) Não gosto de trabalhar por conta de outrem 1
(     ) O salário não compensa 2
(     ) Ganho mais dinheiro com o meu negócio 3
(     ) Outro__________________________________ 4

(     ) Muito Negativa 1
(     ) Negativa 2
(     ) Sem Espectativa 3
(     ) Positiva 4
(     ) Muito Positiva 5

Marque apenas uma opção

(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for não, vá para a questão D08.

(     ) Estado 1
(     ) Privado 2

C18

Por que razão não te sentes satisfeito com os
ganhos da tua actividade?

Marque apenas uma opção

C19

Quais são as sugestões que tens para a
melhoria das condições do trabalhador do
mercado informal?

Secção C: Perfil laboral dos respondentes

D03
Se lhe dessem a oportunidade de ter um
emprego formal aceitarias?

D04

Por que razão não aceitaria um emprego
formal?

Marque apenas duas opções

D05

Qual é a tua perspectiva, quanto a 

possibilidade de ter um emprego formal?

Secção D: Racional dos respondentes sobre o trabalho informal e formal

D01
Alguma vez tiveste um emprego formal?

D02

Por que razão não realiza mais uma
actividade formal?

Marque apenas duas opções

D06

Na tua perspectiva, existe alguma vantagem

de estar a desenvolver uma actividade

informal em relação a uma actividade formal?

D07

Se sim, qual é a vantagem?

D08
Se tivesses que trabalhar para conta de
outrem, quem escolherias?

Caracterização do Mercado Informal em Angola 5
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PESQUISA DE MERCADO BEG

(     ) Não está a fazer nada 1
(     ) Esta a fazer alguma coisa boa 2
(     ) Esta fazer muita coisa boa 3

(     ) Sim 1

(     ) Não 2

(     ) Muito Mal 1
(     ) Mal 2
(     ) Mais ou menos bem 3
(     ) Bom 4
(     ) Muito Bom 5
(     ) Não dá Importância alguma 1
(     ) Dá ligeira Importância 2
(     ) É Indiferente 3
(     ) Considera Importante 4
(     ) Dá Muita Importância 5

(     ) Sim 1

(     ) Não 2

(     ) Sim 1
(     ) Não 2

(     ) Muito Mal 1
(     ) Mal 2
(     ) Mais ou menos bem 3
(     ) Bom 4
(     ) Muito Bom 5
(     ) Muito Mal 1
(     ) Mal 2
(     ) Mais ou menos bem 3
(     ) Bom 4
(     ) Muito Bom 5
(     ) Muito Mal 1
(     ) Mal 2
(     ) Mais ou menos bem 3
(     ) Bom 4
(     ) Muito Bom 5
(     ) Não sinto valorização alguma 1
(     ) Sinto que há pouca valorização 2
(     ) A sociedade é indiferente 3
(     ) Sinto que há valorização 4
(     ) Sinto que há muita valorização 5

E01

O que pensa sobre o que o governo esta a 
fazer para resolver os problemas dos 
trabalhadores do mercado informal?

E02

Já ouviu falar de alguns destes programas ou 

instituições governamentais: Bué, Angola 

Investe, INAPEM, etc.?

E10

De que forma vês a valorização da sociedade 
pelo trabalho que fazes?

Marque apenas uma opção

E08

Como avalias o papel da Polícia e Fiscais no 
combate à venda ambulante?

Marque apenas uma opção

E09

Como avalias o papel das administrações 
municipais ou comunais na criação de 
condições para o desenvolvimento do seu 
trabalho?
Marque apenas uma opção

E05

Na tua perspectiva, achas que o governo 
conseguirá resolver as dificuldades sentidas 
por si no mercado informal?

E06

Conheces alguma Instituição Bancária que 
oferece um programa de financiamento 
bancário (Microcrédito) para o pequeno 
comerciante?

E07

Como avalias a qualidade das infraestruturas 
do mercado informal?

Marque apenas uma opção

E03

Como avalias o papel do governo na solução 

dos problemas do mercado informal?

Marque apenas uma opção

E04

Na tua perspectiva, qual é a importância que 
o governo dá aos trabalhadores do mercado 
informal?

Marque apenas uma opção

Secção E: Perfil dos respondentes quanto às políticas públicas
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10.2. Inquérito Cabinda

PESQUISA DE MERCADO CAB

1 Luanda Data:_____/_____/______    
2 Benguela
3 Cabinda Nº_______

Qual é o seu género? (     ) Masculino 1
(     ) Feminino 2

Qual é a sua faixa etária? (     ) 15-25 1
(     ) 26-35 2
(     ) 36-45 3
(     ) 46-55 4
(     ) 56-65 5

Marque apenas uma opção (     ) +65 6
Localidade onde Reside? (     ) Cabinda 1

(     ) Cacongo 2
(     ) Buco-Zau 3
(     ) Belize 4
(     ) Bié 1
(     ) Bengo 2
(     ) Benguela 3
(     ) Cabinda 4
(     ) Cuanza Norte 5
(     ) Cuanza Sul 6
(     ) Cunene 7
(     ) Huambo 8
(     ) Huíla 9
(     ) Kuando Kubango 10
(     ) Malange 11
(     ) Moxico 12
(     ) Namibe 13
(     ) Luanda 14
(     ) Lunda Norte 15
(     ) Lunda Sul 16
(     ) Uíge 17
(     ) Zaire 18

Qual é o trabalho que faz? (     ) Retalho 1
(     ) Kandongueiro 2
(     ) Roboteiro 3
(     ) Kinguila 4
(     ) Fabricação Artesanal 5
(     ) Serviços de conservação, reparação ou manutenção 6
(     ) Serviços pessoais 7

Marque apenas uma opção (     ) Serviços sociais colectivos 8
Qual é o seu grau de escolaridade? (     ) Primeiro Ciclo Incompleto (1ª até a 4ª Classe) 1

(     ) Primeiro Ciclo Completo ( 1ª até a 4ª Classe) 2
(     ) Segundo Ciclo Incompleto  ( 5ª até a 9ª Classe) 3
(     ) Segundo Ciclo Completo ( 5ª até a 9ª Classe) 4
(     ) Ensino Médio Incompleto ( 10ª até a 13ª Classe) 5
(     ) Ensino Médio Completo ( 10ª até a 13ª Classe) 6
(     ) Ensino Superior Incompleto 7
(     ) Ensino Superior Completo 8

Marque apenas uma opção (     ) Não passou pela escola 9

A06

A01

A02

A03

A04

Qual é a sua província de naturalidade?

A05

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO INFORMAL EM ANGOLA

Instruções:
1. Marque as respostas no questionário com (x);

2. Se por acaso enganar-se e marcar uma resposta no local errado, não rasure. Marque o x  no local correcto e circunde-o.

3. Se não for instruído de outra forma, marque uma resposta por questão.                      

Secção A: Perfil social-demográfico dos respondentes
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PESQUISA DE MERCADO CAB

Quantas pessoas residem em sua casa?
Se vive sozinho, vá para a questão B03.

(     ) _________ 1
(     ) Nenhuma 2

Se a resposta for nenhuma, vá para a questão B05.
(     ) Gastos semanais: __________________________ 1

OU
(     ) Gastos mensais: ___________________________ 2
(     ) Não gasto nada 3
(     ) Não faço ideia 4

(     ) Pai/Mãe 1
(     ) Esposa (o) 2
(     ) Filhos 3
(     ) Avós 4
(     ) Outros Familiares (Tios, sobrinhos, primos, etc.) 5
(     ) Outro______________________ 6
(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for não, vá para a questão B07.

(     ) Própria 1
(     ) Alugada 2
(     ) Emprestada por um Familiar 3
(     ) Outro____________________________________ 4

Marque apenas uma opção Se a resposta for 1, 3 ou 4, vá para a questão B10.
(     ) Eu pago sozinho 1
(     ) Meu Pai e/ou Mãe 2
(     ) Avós 3
(     ) Outros Familiares (Tios, sobrinhos, primos, etc.) 4
(     ) Pago uma parte 5
(     ) Outro________________________________________ 6

Marque apenas uma opção Se a resposta for 2, 3, 4 ou 6 vá para a questão B10.

(     ) Empresa Pública (Edel/ ENE) 1
(     ) Gerador 2
(     ) Outro________________________________ 3
(     ) Eu pago sozinho 1
(     ) Meu Pai e/ou Mãe 2
(     ) Avós 3
(     ) Outros Familiares (Tios, sobrinhos, primos, etc.) 4
(     ) Pago uma parte 5
(     ) Não pagamos 6

Marque apenas uma opção
(     ) EPAL/ Governo Províncial 1
(     ) Camiões Cisternas 2
(     ) Chafaris 3
(     ) Outro_______________ 4
(     ) Eu pago sozinho 1
(     ) Meu Pai e/ou Mãe 2
(     ) Avós 3
(     ) Outros Familiares (Tios, sobrinhos, primos, etc.) 4
(     ) Pago uma parte 5
(     ) Não pagamos 6
(     ) Sim 1
(     ) Não 2
(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for não, termina aqui a secção B.

B14 Tens telefone?

B15
Tens parabólica em casa?

B11

Quem paga a conta de energia?

B12

Qual é a tua fonte de abastecimento de água?

B13

Quem paga a conta da água?

B09

Quanto é que gastas mensalmente com a
renda?

B10 Qual é a tua fonte de energia?

B06 Diga quantas pessoas? 

B07

A casa aonde vives é:

B08

Quem paga o aluguer da casa?

B03

Das pessoas que dependem de ti, quanto é

que gastas por mês ou por semana com elas?

Obs.: Só responde a esta questão se houver
alguém que dependa de si.

B04

Qual é a relação familiar que tens com as 
pessoas que dependem de ti 
financeiramente?

B05
Para além de ti, mais alguém trabalha no
mercado informal em sua casa?

Secção B: Perfil económico dos respondentes

B01

B02
Destas pessoas, quantas dependem de ti
financeiramente?
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PESQUISA DE MERCADO CAB

(     ) Eu pago sozinho 1
(     ) Meu Pai e/ou Mãe 2
(     ) Avós 3
(     ) O vizinho (e eles deram-me um cabo) 4

Marque apenas uma opção (     ) Pago uma parte 5

(     ) Menos de 6 meses 1
(     ) 1 ano 2
(     ) Entre 2 - 5 anos 3
(     ) Entre 5 - 8 anos 4
(     ) Entre 8 - 10 anos 5
(     ) Mais de 10 anos 6
(     ) Sim 1
(     ) Não 2

(     ) Não melhorou nada 1
(     ) Mantém-se a mesma 2
(     ) Melhorou alguma coisa 3
(     ) Melhorou muito 4

(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for sim, vá para a questão C06.
(     ) Não sabe aonde dirigir-se 1
(     ) Não tem dinheiro para pagar as taxas 2
(     ) Não tem documentação 3
(     ) Não tenho interesse em licenciar 4
(     ) Nunca tentou 5
(     ) Outros___________________________________ 6

(     ) Armazéns 1
(     ) Praças 2
(     ) Supermercados 3
(     ) Outro_______________________________ 4

(     ) Sim 1
(     ) Não 2

(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for não, vá para C11.

(     ) Autoridade Legal (administrações comunais, de mercados) 1
(     ) O dono do espaço onde exerces a actividade 2
(     ) Outro___________________________________ 3
(     ) Sim 1
(     ) Não 2

(     ) Sem Motivação 1
(     ) Pouco Motivado 2
(     ) Motivado 3
(     ) Muito Motivado 4
(     ) Muito Fácil 1
(     ) Fácil 2
(     ) Normal (nem muito dificil, nem muito fácil) 3
(     ) Dificil 4
(     ) Muito Dificil 5

Se a resposta for a opção 1, vá para a questão C14.

Secção B: Perfil económico dos respondentes

C10
Com o pagamento desta taxa sentes que o 
seu negócio melhora?

C11

Em termos de motivação, como te sentes ao
desenvolver esta actividade?

Marque apenas uma opção

C12

Em termos de dificuldades, como classificarias
a sua actividade?

Marque apenas uma opção

C07

No local onde normalmente adquiri os seus 
produtos ou materiais para desenvolver a sua 
actividade emitem factura no acto da 
compra?

C08

Paga alguma taxa fixa ou diária por 

desenvolver a sua actividade neste espaço?

C09
Quem faz as cobranças?

C05

Por que razão ainda não licenciou a sua
actividade?

Marque apenas duas opções

C06

Onde é que normalmente adquire os
produtos ou materias comercializados ou
necessários para o desenvolvimento da sua
actividade?

C03

Desde o momento em que iniciou a sua
actividade até agora, como vês a tua situação
financeira?

Marque apenas uma opção

C04
O seu negócio esta licenciado?

Secção C: Perfil laboral dos respondentes

C01

Marque apenas uma opção

C02
Tem um local fixo para a prestação ou
comercialização dos seus serviços ou
produtos?

A quanto tempo trabalha no mercado
informal?

B16

Quem paga a parabólica?

Caracterização do Mercado Informal em Angola 3
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PESQUISA DE MERCADO CAB

1

2

3

1

2

3

(     ) Hora de ínicio________________ 1
(     ) Hora de largada______________ 2

3
(     ) Tempo de trabalho (2) - (3) =

(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for sim, vá para questão C19.
(     ) Ganho muito pouco 1
(     ) Não ganho nada 2
(     ) Outro___________________________________ 3

(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for não, vá para a questão D03.
(     ) Fui demitido 1
(     ) Não gosto de trabalhar por conta de outrem 2
(     ) O salário não compensava 3
(     ) Não tinha boas relações com o meu chefe 4
(     ) Outro__________________________________ 5

Após respondida a questão pule para D05.
(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for sim, vá para a questão D05.
(     ) Não gosto de trabalhar por conta de outrem 1
(     ) O salário não compensa 2
(     ) Ganho mais dinheiro com o meu negócio 3
(     ) Outro__________________________________ 4

(     ) Muito Negativa 1
(     ) Negativa 2
(     ) Sem Espectativa 3
(     ) Positiva 4
(     ) Muito Positiva 5

Marque apenas uma opção

(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for não, vá para a questão D08.

Secção C: Perfil laboral dos respondentes

D06

Na tua perspectiva, existe alguma vantagem

de estar a desenvolver uma actividade

informal em relação a uma actividade formal?

D03
Se lhe dessem a oportunidade de ter um
emprego formal aceitarias?

D04

Por que razão não aceitaria um emprego
formal?

Marque apenas duas opções

D05

Qual é a tua perspectiva, quanto a 

possibilidade de ter um emprego formal?

Secção D: Racional dos respondentes sobre o trabalho informal e formal

D01
Alguma vez tiveste um emprego formal?

D02

Por que razão não realiza mais uma actividade
formal?

Marque apenas duas opções

C18

Por que razão não te sentes satisfeito com os
ganhos da tua actividade?

Marque apenas uma opção

C19

Quais são as sugestões que tens para a
melhoria das condições do trabalhador do
mercado informal?

C16

Quanto ganhas por dia com esta actividade?

C17

Estas satisfeito com os ganhos que obtens 
com a sua actividade?

C13

Aponte as três principais dificuldades vividas
por si? 

C14

Quais são os principais benefícios que esta
actividade trás para a sua vida? (Aponte
apenas os três principais)

C15

A que horas começas a trabalhar e a que 
horas largas?
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PESQUISA DE MERCADO CAB

(     ) Estado 1
(     ) Privado 2

(     ) Não está a fazer nada 1
(     ) Esta a fazer alguma coisa boa 2
(     ) Esta fazer muita coisa boa 3

(     ) Sim 1

(     ) Não 2

(     ) Muito Mal 1
(     ) Mal 2
(     ) Mais ou menos bem 3
(     ) Bom 4
(     ) Muito Bom 5
(     ) Não dá Importância alguma 1
(     ) Dá ligeira Importância 2
(     ) É Indiferente 3
(     ) Considera Importante 4
(     ) Dá Muita Importância 5

(     ) Sim 1

(     ) Não 2

(     ) Sim 1
(     ) Não 2

(     ) Muito Mal 1
(     ) Mal 2
(     ) Mais ou menos bem 3
(     ) Bom 4
(     ) Muito Bom 5
(     ) Muito Mal 1
(     ) Mal 2
(     ) Mais ou menos bem 3
(     ) Bom 4
(     ) Muito Bom 5
(     ) Muito Mal 1
(     ) Mal 2
(     ) Mais ou menos bem 3
(     ) Bom 4
(     ) Muito Bom 5
(     ) Não sinto valorização alguma 1
(     ) Sinto que há pouca valorização 2
(     ) A sociedade é indiferente 3
(     ) Sinto que há valorização 4
(     ) Sinto que há muita valorização 5

E10

De que forma vês a valorização da sociedade 
pelo trabalho que fazes?

Marque apenas uma opção

Secção D: Racional dos respondentes sobre trabalhos informal e formal

E08

Como avalias o papel da Polícia e Fiscais no 
combate à venda ambulante?

Marque apenas uma opção

E09

Como avalias o papel das administrações 
municipais ou comunais na criação de 
condições para o desenvolvimento do seu 
trabalho?
Marque apenas uma opção

E05

Na tua perspectiva, achas que o governo 
conseguirá resolver as dificuldades sentidas 
por si no mercado informal?

E06

Conheces alguma Instituição Bancária que 
oferece um programa de financiamento 
bancário (Microcrédito) para o pequeno 
comerciante?

E07

Como avalias a qualidade das infraestruturas 
do mercado informal?

Marque apenas uma opção

E03

Como avalias o papel do governo na solução 

dos problemas do mercado informal?

Marque apenas uma opção

E04

Na tua perspectiva, qual é a importância que 
o governo dá aos trabalhadores do mercado 
informal?

Marque apenas uma opção

Secção E: Perfil dos respondentes quanto às políticas públicas

E01

O que pensa sobre o que o governo esta a 
fazer para resolver os problemas dos 
trabalhadores do mercado informal?

E02

Já ouviu falar de alguns destes programas ou 

instituições governamentais: Bué, Angola 

Investe, INAPEM, etc.?

D07

Se sim, qual é a vantagem?

D08
Se tivesses que trabalhar para conta de
outrem, quem escolherias?
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10.3. Inquérito Luanda

PESQUISA DE MERCADO LAD

1 Luanda Data:_____/_____/______    
2 Benguela
3 Cabinda Nº_______

Qual é o seu género? (     ) Masculino 1
(     ) Feminino 2

Qual é a sua faixa etária? (     ) 15-25 1
(     ) 26-35 2
(     ) 36-45 3
(     ) 46-55 4
(     ) 56-65 5

Marque apenas uma opção (     ) +65 6
Localidade onde Reside? (     ) Maianga 1

(     ) Ingombota 2
(     ) Samba 3
(     ) Kilamba Kiaxi 4
(     ) Cazenga 5
(     ) Cacuaco 6
(     ) Sambizanga 7
(     ) Rangel 8
(     ) Viana 9

Marque apenas uma opção (     ) Fora de Luanda (Icolo e Bengo, Kissama, Panguila, etc.) 10
(     ) Bié 1
(     ) Bengo 2
(     ) Benguela 3
(     ) Cabinda 4
(     ) Cuanza Norte 5
(     ) Cuanza Sul 6
(     ) Cunene 7
(     ) Huambo 8
(     ) Huíla 9
(     ) Kuando Kubango 10
(     ) Malange 11
(     ) Moxico 12
(     ) Namibe 13
(     ) Luanda 14
(     ) Lunda Norte 15
(     ) Lunda Sul 16
(     ) Uíge 17
(     ) Zaire 18

Qual é o trabalho que faz? (     ) Retalho 1
(     ) Kandongueiro 2
(     ) Roboteiro 3
(     ) Kinguila 4
(     ) Fabricação Artesanal 5
(     ) Serviços de conservação, reparação ou manutenção 6
(     ) Serviços pessoais 7

Marque apenas uma opção (     ) Serviços sociais colectivos 8

Qual é a sua província de naturalidade?

CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO INFORMAL EM ANGOLA

A04

Instruções:
1. Marque as respostas no questionário com (x);

2. Se por acaso enganar-se e marcar uma resposta no local errado, não rasure. Marque o x  no local correcto e circunde-o.

3. Se não for instruído de outra forma, marque uma resposta por questão.                      

Secção A: Perfil social-demográfico dos respondentes

A01

A02

A03

A05

Caracterização do Mercado Informal em Angola 1
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PESQUISA DE MERCADO LAD

Qual é o seu grau de escolaridade? (     ) Primeiro Ciclo Incompleto (1ª até a 4ª Classe) 1
(     ) Primeiro Ciclo Completo ( 1ª até a 4ª Classe) 2
(     ) Segundo Ciclo Incompleto  ( 5ª até a 9ª Classe) 3
(     ) Segundo Ciclo Completo ( 5ª até a 9ª Classe) 4
(     ) Ensino Médio Incompleto ( 10ª até a 13ª Classe) 5
(     ) Ensino Médio Completo ( 10ª até a 13ª Classe) 6
(     ) Ensino Superior Incompleto 7
(     ) Ensino Superior Completo 8

Marque apenas uma opção (     ) Não passou pela escola 9

Se vive sozinho, vá para a questão B03.
(     ) _________ 1
(     ) Nenhuma 2

Se a resposta for nenhuma, vá para a questão B05.
(     ) Gastos semanais: __________________________ 1

OU
(     ) Gastos mensais: ___________________________ 2
(     ) Não gasto nada 3
(     ) Não faço ideia 4

(     ) Pai/Mãe 1
(     ) Esposa (o) 2
(     ) Filhos 3
(     ) Avós 4
(     ) Outros Familiares (Tios, sobrinhos, primos, etc.) 5
(     ) Outro______________________ 6
(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for não, vá para a questão B07.

(     ) Própria 1
(     ) Alugada 2
(     ) Emprestada por um Familiar 3
(     ) Outro____________________________________ 4

Marque apenas uma opção Se a resposta for 1, 3 ou 4, vá para a questão B10.
(     ) Eu pago sozinho 1
(     ) Meu Pai e/ou Mãe 2
(     ) Avós 3
(     ) Outros Familiares (Tios, sobrinhos, primos, etc.) 4
(     ) Pago uma parte 5
(     ) Outro________________________________________ 6

Marque apenas uma opção Se a resposta for 2, 3, 4 ou 6 vá para a questão B10.

(     ) Empresa Pública (Edel/ ENE) 1
(     ) Gerador 2
(     ) Outro________________________________ 3

Quantas pessoas residem em sua casa?

Para além de ti, mais alguém trabalha no 

mercado informal em sua casa/ família?

Quem paga o aluguer da casa?

Quanto é que gastas mensalmente com a
renda?

B08

B09

B10

Secção B: Perfil económico dos respondentes

B02

B07

B01

Destas pessoas, quantas dependem de ti
financeiramente?

A casa aonde vives é:

Das pessoas que dependem de ti, quanto é

que gastas por mês ou por semana com elas?

Obs.: Só responde a esta questão se houver alguém
que dependa de si.

Qual é a relação familiar que tens com as
pessoas que dependem de ti
financeiramente?

Diga quantas pessoas? 

B03

B04

B05

Qual é a tua fonte de energia?

B06

Secção A: Perfil social-demográfico dos respondentes

A06

Caracterização do Mercado Informal em Angola 2
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PESQUISA DE MERCADO LAD

(     ) Eu pago sozinho 1
(     ) Meu Pai e/ou Mãe 2
(     ) Avós 3
(     ) Outros Familiares (Tios, sobrinhos, primos, etc.) 4
(     ) Pago uma parte 5
(     ) Não pagamos 6

Marque apenas uma opção
(     ) EPAL/ Governo Províncial 1
(     ) Camiões Cisternas 2
(     ) Chafaris 3
(     ) Outro_______________ 4
(     ) Eu pago sozinho 1
(     ) Meu Pai e/ou Mãe 2
(     ) Avós 3
(     ) Outros Familiares (Tios, sobrinhos, primos, etc.) 4
(     ) Pago uma parte 5
(     ) Não pagamos 6
(     ) Sim 1
(     ) Não 2
(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for não, termina aqui a secção B.
(     ) Eu pago sozinho 1
(     ) Meu Pai e/ou Mãe 2
(     ) Avós 3
(     ) O vizinho (e eles deram-me um cabo) 4

Marque apenas uma opção (     ) Pago uma parte 5

(     ) Menos de 6 meses 1
(     ) 1 ano 2
(     ) Entre 2 - 5 anos 3
(     ) Entre 5 - 8 anos 4
(     ) Entre 8 - 10 anos 5
(     ) Mais de 10 anos 6

(     ) Sim 1

(     ) Não 2

(     ) Não melhorou nada 1
(     ) Mantém-se a mesma 2
(     ) Melhorou alguma coisa 3
(     ) Melhorou muito 4

(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for sim, vá para a questão C06.
(     ) Não sabe aonde dirigir-se 1
(     ) Não tem dinheiro para pagar as taxas 2
(     ) Não tem documentação 3
(     ) Não tenho interesse em licenciar 4
(     ) Nunca tentou 5
(     ) Outros___________________________________ 6

B16

Qual é a tua fonte de abastecimento de 
água?

Tens telefone?

Quem paga a conta de energia?

Quem paga a conta da água?

B11

B12

B13

B14

B15

Quem paga a parabólica?

C05

Por que razão ainda não licenciou a sua
actividade?

Secção C: Perfil laboral dos respondentes

O seu negócio esta licenciado?

Tem um local fixo para a prestação ou 
comercialização dos seus serviços ou 
produtos?

C01

C02

C04

Tens parabólica em casa?

Secção B: Perfil económico dos respondentes

C03

Desde o momento em que iniciou a sua
actividade até agora, como vês a tua situação
financeira?

Marque apenas uma opção

Marque apenas uma opção

A quanto tempo trabalha no mercado
informal?

Marque apenas duas opções
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PESQUISA DE MERCADO LAD

(     ) Armazéns 1
(     ) Praças 2
(     ) Supermercados 3
(     ) Outro_______________________________ 4

(     ) Sim 1

(     ) Não 2

(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for não, vá para C11.
(     ) Autoridade Legal (administrações comunais, de mercados) 1
(     ) O dono do espaço onde exerces a actividade 2
(     ) Outro___________________________________ 3
(     ) Sim 1
(     ) Não 2

(     ) Sem Motivação 1
(     ) Pouco Motivado 2
(     ) Motivado 3
(     ) Muito Motivado 4
(     ) Muito Fácil 1
(     ) Fácil 2
(     ) Normal (nem muito dificil, nem muito fácil) 3
(     ) Dificil 4
(     ) Muito Dificil 5

Se a resposta for a opção 1, vá para a questão C14.
1

2

3

1

2

3

(     ) Hora de ínicio________________ 1
(     ) Hora de largada______________ 2

3
(     ) Tempo de trabalho (2) - (3) =

(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for sim, vá para questão C19.

Onde é que normalmente adquire os 

produtos ou materias comercializados ou 

necessários para o desenvolvimento da sua 

actividade?

Com o pagamento desta taxa sentes que o
seu negócio melhora?

C15

A que horas começas a trabalhar e a que
horas largas?

Em termos de motivação, como te sentes ao 

desenvolver esta actividade?

Quais são os principais benefícios que esta 

actividade trás para a sua vida? (Aponte 

apenas os três principais)

Secção C: Perfil laboral dos respondentes

C11

Quem faz as cobranças?
C09

Marque apenas uma opção

C12

Em termos de dificuldades, como
classificarias a sua actividade?

Marque apenas uma opção

C13

C14

C06

No local onde normalmente adquiri os seus 
produtos ou materiais para desenvolver a sua 
actividade emitem factura no acto da 
compra?

C07

C08

C16

Quanto ganhas por dia com esta actividade?

C17

Estas satisfeito com os ganhos que obtens
com a sua actividade?

Paga alguma taxa fixa ou diária por

desenvolver a sua actividade neste espaço?

Aponte as três principais dificuldades vividas 
por si? 

C10
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PESQUISA DE MERCADO LAD

(     ) Ganho muito pouco 1
(     ) Não ganho nada 2
(     ) Outro___________________________________ 3

(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for não, vá para a questão D03.

(     ) Fui demitido 1
(     ) Não gosto de trabalhar por conta de outrem 2
(     ) O salário não compensava 3
(     ) Não tinha boas relações com o meu chefe 4
(     ) Outro__________________________________ 5

Após respondida a questão pule para D05.
(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for sim, vá para a questão D05.

(     ) Não gosto de trabalhar por conta de outrem 1
(     ) O salário não compensa 2
(     ) Ganho mais dinheiro com o meu negócio 3
(     ) Outro__________________________________ 4

(     ) Muito Negativa 1
(     ) Negativa 2
(     ) Sem Espectativa 3
(     ) Positiva 4
(     ) Muito Positiva 5

Marque apenas uma opção

(     ) Sim 1
(     ) Não 2

Se a resposta for não, vá para a questão D08.

(     ) Estado 1

(     ) Privado 2

Marque apenas duas opções

Qual é a tua perspectiva, quanto a 

possibilidade de ter um emprego formal?

D08

Se tivesses que trabalhar para conta de 

outrem, quem escolherias?

Marque apenas duas opções

D04

Por que razão não aceitaria um emprego 
formal?

Secção C: Perfil laboral dos respondentes

C19

Quais são as sugestões que tens para a
melhoria das condições do trabalhador do
mercado informal?

Alguma vez tiveste um emprego formal?

C18

Marque apenas uma opção

Na tua perspectiva, existe alguma vantagem
de estar a desenvolver uma actividade
informal em relação a uma actividade
formal?

Por que razão não te sentes satisfeito com os 

ganhos da tua actividade?

D03
Se lhe dessem a oportunidade de ter um 
emprego formal aceitarias?

D05

D06

Secção D: Racional dos respondentes sobre o trabalho informal e formal

Por que razão não realiza mais uma
actividade formal?

D07

Se sim, qual é a vantagem?

D01

D02

Caracterização do Mercado Informal em Angola 5
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PESQUISA DE MERCADO LAD

(     ) Não está a fazer nada 1
(     ) Esta a fazer alguma coisa boa 2
(     ) Esta fazer muita coisa boa 3

(     ) Sim 1

(     ) Não 2

(     ) Muito Mal 1
(     ) Mal 2
(     ) Mais ou menos bem 3
(     ) Bom 4
(     ) Muito Bom 5
(     ) Não dá Importância alguma 1
(     ) Dá ligeira Importância 2
(     ) É Indiferente 3
(     ) Considera Importante 4
(     ) Dá Muita Importância 5

(     ) Sim 1

(     ) Não 2

(     ) Sim 1

(     ) Não 2

(     ) Muito Mal 1
(     ) Mal 2
(     ) Mais ou menos bem 3
(     ) Bom 4
(     ) Muito Bom 5
(     ) Muito Mal 1
(     ) Mal 2
(     ) Mais ou menos bem 3
(     ) Bom 4
(     ) Muito Bom 5

(     ) Muito Mal 1

(     ) Mal 2

(     ) Mais ou menos bem 3

(     ) Bom 4

(     ) Muito Bom 5

(     ) Não sinto valorização alguma 1
(     ) Sinto que há pouca valorização 2
(     ) A sociedade é indiferente 3
(     ) Sinto que há valorização 4
(     ) Sinto que há muita valorização 5

De que forma vês a valorização da sociedade 
pelo trabalho que fazes?

E08

Marque apenas uma opção

Marque apenas uma opção

E09

Marque apenas uma opção

Como avalias o papel das administrações 

municipais ou comunais na criação de 

condições para o desenvolvimento do seu 

trabalho?

Na tua perspectiva, achas que o governo 

conseguirá resolver as dificuldades sentidas 

por si no mercado informal?

Na tua perspectiva, qual é a importância que 

o governo dá aos trabalhadores do mercado 

informal?

E10

Como avalias o papel da Polícia e Fiscais no 

combate à venda ambulante?

Marque apenas uma opção

Como avalias a qualidade das infraestruturas 

do mercado informal?

Conheces alguma Instituição Bancária que 

oferece um programa de financiamento 

bancário (Microcrédito) para o pequeno 

comerciante?

Marque apenas uma opção

Como avalias o papel do governo na solução

dos problemas do mercado informal?

Marque apenas uma opção

Já ouviu falar de alguns destes programas ou 

instituições governamentais: Bué, Angola 

Investe, INAPEM, etc.?

O que pensa sobre o que o governo esta a 

fazer para resolver os problemas dos 

trabalhadores do mercado informal?

E06

E07

E05

E03

E04

Secção E: Perfil dos respondentes quanto às políticas públicas

E01

E02
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