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Objectivos da sessão

Compilar e sistematizar informação de várias fontes tendo em conta os 

principais indicadores económicos e previsões em termos globais e 

regionais

Analisar os principais desafios e iniciativas do país e das empresas 

durante o período de recessão e no pós-crise, promovendo a discussão e 

partilha de experiências
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1| IMPACTO MACROECONÓMICO E OUTLOOK FUTURO

2| DESAFIOS E INICIATIVAS DO PAÍS E DAS EMPRESAS

3| THOUGHT LEADERSHIP

4| ANEXOS
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Enfrentamos uma crise global, diferente de qualquer uma que 
já tenhamos superado. Qual a solução?

Notas introdutórias

Médicos e investigadores estão na linha da frente no combate ao COVID-

19, com o objectivo de reduzir os seus índices de propagação.

A rotina de uma “vida normal” foi quebrada para milhões de pessoas em todo o 

Mundo. 

Diariamente são divulgados novos modelos e previsões, embora ninguém possa 

precisar qual será a evolução do vírus, nem o seu impacto nas pessoas e nas 

sociedades.

A História diz-nos que a crise vai ser ultrapassada e a vida voltará ao “normal”. E 

se o normal não for o que era antes? O que podem as Empresas fazer para se 

prepararem para o dia de amanhã?

O que 

podemos 

fazer para 

preparar o 

dia de 

amanhã?
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O impacto económico global do COVID-19 é significativo, registando-se impactos 
negativos nos principais indicadores económicos e financeiros

Impacto macroeconómico e outlook futuro

Fontes: FMI, ONU, Yahoo Finance

ZONA EURO

ÁFRICA

SUBSARIANA

-20,7%

-5,9%

-26,1%

-7,5%

-40,0%

-1,6%

ESTADOS UNIDOS

África
-4,9% FTEs

Legenda: Impacto na taxa de crescimento do PIB em 2020
Variação do principal índice bolsista, moeda local, 1º trimestre 2020 

(Euro Stoxx 50, S&P 500, SSE Index e S&P Africa 40)
Previsão de variação de Full Time Equivalents no 2º trimestre 2020

América
-6,3% FTEs

Europa
-7,8% FTEs

Ásia-Pacífico
-7,2% FTEs

1,2%

-10,9%

CHINA
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Numa perspectiva de recuperação, a teoria económica apresenta três cenários típicos, 
que representam o impacto da recessão na geração de produto…

CENÁRIO “V” (CANADÁ EM 2008)

Choque sem perda de output

CENÁRIO “U” (EUA EM 2008)

Choque com perda parcial de output

CENÁRIO “L” (GRÉCIA EM 2008)

Choque com perda permanente de output
CENÁRIO

ANÁLISE

GRÁFICA

IMPACTO

ECONÓMICO

Choque económico clássico, existindo um 

desfasamento temporal na criação de 

produto face ao cenário “sem recessão”

Existe uma perda parcial de produto, 

derivada do rebound que não compensa a 

quebra face ao cenário “sem recessão”

Origina uma perda permanente a nível da 

geração de produto, originando um 

impacto estrutural na economia
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Impacto macroeconómico e outlook futuro

Fonte: Harvard Business Review
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… sendo o cenário “V” o mais comum em crises pandémicas, originando desta forma 
um maior potencial e velocidade de recuperação

VÍRUS H2N2 (1958)

116 mil mortes nos EUA

VÍRUS H3N2 (1968)

100 mil mortes nos EUA

VÍRUS SARS (2002)

299 mortes em Hong Kong

ANÁLISE

GRÁFICA
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Impacto macroeconómico e outlook futuro

EVENTO

1958 1959 1968 1969 2003 2004

As maiores pandemias dos séculos XX e XXI originaram um cenário de recessão económica do tipo 

“V”, tendo originado uma recuperação relativamente rápida a médio prazo

Fontes: Harvard Business Review, FED Saint Louis, EIU
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Apesar do reduzido número de casos em território Angolano, comparativamente com o 
panorama Africano, existe já uma deterioração dos principais indicadores económicos

Impacto macroeconómico e outlook futuro

SECTOR PETROLÍFERO RESERVAS INTERNACIONAIS LÍQUIDAS

CRESCIMENTO ECONÓMICO DÍVIDA PÚBLICA

EMISSÃO DE DÍVIDA

$3b (CANCELADA)

PARA AGUARDAR MELHOR

TIMING DE MERCADO

RATING DA DÍVIDA PÚBLICA

B3 (ACTUALMENTE)

PODERÁ SER REVISTO EM

BAIXA

Fontes: Bloomberg, Moody’s, BNA  |  1) Valor referente a 27 de Abril

65%
REDUÇÃO DO PREÇO DO

PETRÓLEO ENTRE

JANEIRO E MARÇO

3,9%
REDUÇÃO ENTRE

JANEIRO E FEVEREIRO

MERCADO CAMBIAL

9% | 17%
REDUÇÃO OFICIAL AKZ-USD

| AUMENTO DO SPREAD

OFICIAL–OFICIOSO ENTRE

JANEIRO E MARÇO

TAXAS DE JURO DE DÍVIDA PÚBLICA

~3x (SUPERIOR)

FACE À EMISSÃO DE DÍVIDA

REALIZADA EM MAIO 2018

-0,9%

PREVISÃO PARA 2020

110% DO PIB

PREVISÃO PARA 2020

62%
PESO NAS RECEITAS

PÚBLICAS EM 2019

96%
PESO NAS EXPORTAÇÕES

EM 2019

64%
PREÇO ACTUAL1) VS. 

PREÇO REFLECTIDO NO

OGE 2020

ANGOLA

261) CASOS

ÁFRICA

+33.0001) CASOS

DE COVID-19
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O Continente Africano, e em Angola em particular, dispõe de um conjunto de factores 
mitigadores e factores de risco decorrentes do seu contexto económico-social

Desafios e iniciativas do país e das empresas

PRINCIPAIS FACTORES MITIGADORES PRINCIPAIS FACTORES DE RISCO

Capitalizar know-how de outros 

países – e.g. mecanismos de combate à 

doença e de relançamento da economia

Experiência no combate a pandemias, 

dada a maior regularidade das mesmas 

face a outras regiões, alavancando desta 

forma as lessons learned do passado

Existência de instituições regionais

(e.g. União Africana), que poderão 

facilitar a partilha de informação

Movimento de apoio internacional, 

nomeadamente pedidos de moratória na 

dívida e linhas de financiamento externas

Sistema de saúde com infraestruturas 

limitadas, aliado a outros surtos (e.g. 

ébola, HIV) que enfraquecem a população

Tecido económico frágil, baseado em 

pequenas e médias Empresas com pouca 

capacidade de readaptação laboral

Densidade populacional elevada, 

sobretudo nos aglomerados urbanos, 

dificultando o isolamento social

Infraestruturas de ensino sem 

preparação para cenários de 

quarentena, a nível de sistemas de TI

Elevada dependência económica 

externa, especialmente de importações 

de produtos alimentares

Estrutura populacional jovem, o que 

poderá auxiliar na contenção da 

propagação, dado que a doença 

estatisticamente afecta menos os jovens 
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À semelhança de outras crises, seguir-se-á uma fase de recuperação, que necessitará 
de uma intervenção estratégica direcionada a 3 tipos de agentes económicos

Desafios e iniciativas do país e das empresas

IMPACTO TRIPARTIDO NA

ESTRUTURA ECONÓMICA ANGOLANA

SECTOR FINANCEIRO

Incentivo ao crédito

BA FAMÍLIAS

Apoio social

C SECTOR NÃO FINANCEIRO

Retoma dos níveis de produção
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O Estado propôs medidas que visam contribuir para a mitigação do impacto da crise e 
que se juntam a outras, tomadas para o desenvolvimento económico e social do País

Desafios e iniciativas do país e das empresas

Reforço de tesouraria das Empresas

Linhas de liquidez e redução da exposição a moeda estrangeira

Fomento à actividade industrial

Incentivo ao consumo nacional e promoção de PPPs

Redução da burocracia empresarial

Simplificação na criação de Empresas e projectos de investimento

Promoção da segurança no trabalho

Mecanismos de controlo sanitário e campanhas de testes rápidos

Facilidade de acesso ao crédito empresarial 

Linhas de financiamento para dinamizar a actividade económica

SECTOR

PRODUTIVO

PARTICULARES

Providenciar um leque de estímulos às famílias Angolanas

Pacotes de apoio económico e de protecção social

Fontes: Comunicado “Medidas imediatas de estímulo para Empresas e Particulares, em resposta à pandemia do Coronavírus”, Comunicado à Imprensa do Conselho de Ministros de 9/Abr.

ORGANIZAÇÃO

GOVERNAMENTAL

Reorganização ministerial

Redução do número de pastas de 28 para 21

Reformas de combate à corrupção

Criação de órgão autónomo de prevenção e combate à corrupção

Revisão do Orçamento Geral do Estado

Redução do preço do petróleo e contenção de despesas públicas

Para mais detalhe, clique aqui

Brochura AO COVID-19 V2F.pdf
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Construção

Estagnação do desenvolvimento de 

novas infra-estruturas, bem como o 

abrandamento do mercado imobiliário

Desafios e iniciativas do país e das empresas

Adicionalmente, existirão desafios específicos em vários sectores da economia 
angolana

Hotelaria, turismo e restauração

Forte redução na actividade devido às 

restrições de circulação e disrupções 

na cadeia de abastecimento

Hotel

Oil & Gas

Redução da actividade nas 

plataformas petrolíferas e quebra da 

procura por parte dos consumidores a 

nível global

Telecomunicações

Alteração dos padrões de utilização a 

nível temporal e geográfico (e.g. 

sobrecarga de zonas residenciais 

durante o dia e redução em zonas 

empresariais)

Transportes

Forte redução na actividade devido às 

medidas de isolamento social e 

controlo de fronteiras imposto pelos

países

Estado e Administração Pública

Necessidade de sustentar a infra-

estrutura económica e social de 

Angola, coordenando e optimizando os 

recursos existentes

Indústria Alimentar

Disrupções na cadeia de 

abastecimento e distribuição a nível 

interno e por dificuldade na 

importação de matérias-primas

Instituições financeiras

Aumento do crédito malparado e 

necessidade de elaborar planos de 

reestruturação para esses casos
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Ténis de 

desporto rapaz

59%

Sacos de 

ginásio

57%

Roupa de 

banho mulher

59%

Rash guards

59%

Malas de 

viagem

77%

Briefcases

77%

Câmaras 

fotográficas

64%

Roupa de 

banho homem

64%

Roupa de 

casamento

63%

Roupa formal 

homem

62%

Desafios e iniciativas do país e das empresas

Os padrões de consumo também sofreram alterações, sendo a indústria alimentar uma 
das mais beneficiadas

5 das 10 categorias de produtos com maior crescimento em e-commerce são de bens alimentares. Não existe nenhuma categoria de 

bens alimentares entre as categorias que registaram o maior decréscimo de vendas

Fonte: Stackline

Luvas 

descartáveis

670%

Máquinas de 

pão

652%

Fármacos para 

tosse

535%

Sopa

397%

Arroz e grãos 

secos

386%

Pré-

cozinhados

377%

Fruta 

embalada

326%

Halteres

307%

Leite e natas

279%

Detergentes 

para loiça

275%

Crescimento de vendas de bens alimentares Crescimento de vendas de outros bens de consumo Decréscimo de vendas de outros bens de consumo
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Desafios e iniciativas do país e das empresas

O Grupolider dedica-se a um vasto leque de sectores da economia Angolana e 
encontra-se presente no país desde 1999

1999

Criação do Grupolider e da Translider -
Serviços Transitários

2009

Criação da Novagrolider – Produção de 
Cereais, Frutícolas e Hortícolas

Criação da Globalparts – Produção de 
equipamento de Transporte e Construção

2005

Criação da Movelider – Produção de 
Mobiliário

Criação da Construlider – Construção 
Civil2003

2014

Expansão da actividade da Novagrolider 
– Agropecuária

MARCOS HISTÓRICOSLIDERANÇA DO GRUPO

JOÃO MACEDO | SÓCIO GERENTE DO GRUPOLIDER

João Macedo é Sócio Gerente do Grupolider, que 

detém uma forte orientação empresarial para os 

sectores dos Transportes, Produção Agrícola e 

Construção Civil e Equipamentos

Vencedor da 7ª edição do Prémio Sirius para “melhor 

Empresa exportadora” (2017), reforçando deste modo o 

impacto do Grupolider para a estrutura económica Angolana

Conhecimento profundo do mercado Angolano, dada a 

presença consolidada do Grupolider num vasto leque de 

sectores empresariais

Especialista na indústria agrícola, fruto de +30 anos na 

gestão de Empresas do sector no mercado Angolano e 

Português
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Desafios e iniciativas do país e das empresas

A liderança de mercado da Novagrolider é uma combinação de quatro factores que 
revelam a sua capacidade de antecipar e explorar oportunidades de mercado

INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PRÓPRIA

Integração da cadeia de valor do sector agrícola e 

investimento em infra-estrutura própria de distribuição,

como mecanismo de redução da dependência de terceiros

EXPORTAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE DIVISAS

Não obstante o foco no mercado Angolano, a Novagrolider 

exporta uma fracção da sua produção para obtenção de divisas 

estrangeiras para pagamento aos seus fornecedores

KNOW-HOW INTERNO

Aposta no desenvolvimento das competências da 

estrutura organizacional, mantendo um foco constante na 

aprendizagem de novas técnicas para optimização da produção

CONSTANTE DESENVOLVIMENTO DA ACTIVIDADE

Tendo sido pioneira no sector agropecuário em Angola, a 

Novagrolider continua a investir no desenvolvimento de novos 

projectos que consolidem a sua posição de mercado
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Não obstante, existirão desafios de curto-médio prazo nas principais dimensões das 
Organizações

Desafios e iniciativas do país e das empresas

Desafios por dimensão de negócio

Para mais detalhe, clique aqui

Planeamento/finanças

• Necessidade de 

realinhamento 

estratégico

• Planos de Negócio e 

orçamentos 

desajustados

• Covenants de 

empréstimos a 

serem quebrados

• Necessidades de 

tesouraria e 

liquidez

• Processos de 

insolvência

Operações

• Excesso de 

capacidade 

instalada

• Disrupções na cadeia 

de abastecimento

• Fornecedores em 

incumprimento/ 

insolvência

• Práticas de saúde, 

segurança e 

ambiente 

desadequadas e 

escassez de 

equipamentos de 

saneamento e 

segurança

Workforce

• Sobredimensiona-

mento

• Colaboradores 

adaptados e com 

novas competências 

e expectativas 

relativamente a 

trabalho remoto

Tecnologia

• Ausência de 

ferramentas de 

trabalho 

colaborativo 

acessíveis a toda a 

organização

• Potencial aumento 

de ataques 

informáticos

Fiscal/legal

• Benefícios e apoios 

financeiros às 

empresas disponíveis 

por período limitado e 

com critérios e 

procedimentos de 

acesso específicos

• Alterações nos 

regimes fiscais

Comercial

• Redução do poder de 

compra dos 

consumidores

• Clientes em 

incumprimento/

insolvência

• Alteração nos 

padrões de 

consumo e 

necessidades
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A Deloitte tem desenvolvido um conhecimento profundo sobre a actual crise, colocando 
ferramentas à disposição das empresas, bem como sobre os desafios daí decorrentes

Thought leadership

THOUGHT LEADERSHIP | COMBATING COVID-19 WITH RESILIENCE

Trabalhamos diariamente na preparação de novos conteúdos e ferramentas que ajudem os nossos clientes e profissionais a 

compreender e superar a crise actual, tendo criado uma página online dedicada ao efeito, acessível ao público, com 

conteúdos gerais e específicos, por função (e.g. Finanças, TI, RH, Supply chain) e sectores (e.g. Telecomunicações, Energia)

Exemplos de conteúdos: Geral Por função

• Finanças

• Supply chain management

Por sector

• Consumer Business

• Sector público

Não exaustivo

COVID-19: Managing cash 

flow during a period of 

crisis

Implicações do Coronavírus 

nos fluxos de caixa da 

supply chain

COVID-19: Managing 

supply chain risk and 

disruption

Importância de proceder à 

transformação de modelos 

tradicionais de supply chain

COVID-19: Navigating 

volatility and distress

Enfrentar o impacto 

financeiro

The recovery of 

organizations and supply 

chains

A preparação para a 

recuperação e o “novo 

normal” começa agora

Understanding the Sector 

Impact of COVID-19

Potencial impacto nos 

operadores da indústria de 

Alimentos & Bebidas, 

questões-chave e próximos 

passos

Understanding the Sector 

Impact of COVID-19

Potencial impacto no 

Governo Civil (relevante 

para todos os sectores de 

GPS), questões-chave e 

próximos passos

Clique aqui

COVID-19: Government 

Response Portal

Medidas tomadas pelos 

Governos de cada país
Clique aqui

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/topics/combating-covid-19-with-resilience.html
https://taxcms.deloitte.com/covid19/
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Face ao contexto que se vive actualmente, a Deloitte, mais do que nunca, assumiu o 
compromisso de apoiar as comunidades nas quais se insere

Thought leadership

Doação de alimentos ao Bairro de Camama

Durante os meses de Abril e Maio, vamos doar 

400 cestas básicas de alimentos

A entrega das primeiras 100 ocorreu no dia 14 

de Abril à Administração local

Iniciativa do Banco Alimentar

Colaboração na iniciativa do Banco Alimentar de 

doação de alimentos por via digital – lançamento 

de desafio aos colaboradores de doar 10 

toneladas de alimentos

Por cada contributo dos seus profissionais em 

nome pessoal, a Deloitte compromete-se a

igualar a sua doação

Doação de equipamento ao SNS 

Doação de mais de 8.000 equipamentos de 

protecção para os profissionais de saúde, 

3.100 testes de diagnóstico à Covid-19 e 

2.000 viseiras de protecção

Plataforma de gestão de stock para a AML

Desenvolvimento de uma plataforma para a 

Área Metropolitana de Lisboa (AML) para gestão 

de stock de produtos e equipamentos, 

permitindo a cada município assegurar uma 

resposta adequada às necessidades dos seus 

cidadãos na luta contra o Covid-19
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Formação
à distância
(webinars)

As empresas deverão procurar desde já implementar iniciativas que permitam 
ultrapassar os desafios actuais e perspectivar uma recuperação futura

Iniciativas por dimensão de negócio

1. ZBB – Zero-Based Budgeting | 2. HSE - Health, Safety and Environment

Políticas de
workplace

Planos de
continuidade
de negócio

ERM e
mecanismos
de gestão
de risco

Políticas e 
processos 
de HSE2

Pricing
Oferta de
produtos e
serviços

Acesso a
benefícios
fiscais e
outros

Estudos e
padrões de
consumo

Políticas de
crédito

Staffing

Rede de
comunicações

interna
(e.g. VPN) 

Reactivação
dos locais de

trabalho

Resiliência
da

infraestrutura
de SI

Serviço ao
Cliente

ZBB1 e 
scenario 
analysis

Gestão de 
tesouraria 
e liquidez

Optimização
fiscal

Reorganizações
societárias

Plano 
estratégico 

e de 
negócios

Gestão de
acessos

Políticas de
compensação
e benefícios

Ciber
segurança

Marca e
comunicação

Outplacement

Programas
de 

redução
de custos

Reestrutura-
ção e debt
advisory

Financiamento
e investimento

Ferramentas
digitais para

trabalho
flexível

Políticas de
licença e
trabalho
remoto

CFO 
advisory

Análise da
cadeia de

abastecimento

Revisão/
renegociação
de contratos

Workforce

Tecnologia

Fiscal / Legal

Planeamento e finanças

Operações

Comercial

Economic
advisory

Alienação
de activos

não
estratégicos

Cobrança
e negociação

de dívidas

Soluções de
insolvência

Planos de
contingência

Anexos

Para voltar ao documento, clique aqui
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