
com o apoio:

Missão Empresarial

Guiné Equatorial
23- 28 de outubro



Jorge Santos (Presidente)

Juntos vamos mais longe.

Prezado Empresário,

No âmbito do Programa de Internacionalização do 
Sector do Agronegócio (iniciativa comparticipada 
pela União Europeia através do Portugal 2020
e COMPETE 2020) a Câmara Agrícola Lusófona 
(CAL) está a organizar uma Missão Empresarial
à República da Guiné Equatorial.

Na década de 90 a extração de hidrocarbonetos tornou-se o principal eixo de desenvolvimento da

Guiné Equatorial. Apesar da redução da atividade petrolífera e das tentativas de diversificação da economia,

a importância dessa indústria é ainda predominante contribuindo com cerca de85% do PIB e mais de 94%

das exportações (African Economic Outlook, 2017).

Não perca esta excelente oportunidade de 
participar nesta missão empresarial para 
potenciar a criação de parcerias comerciais! 

O país dispõe hoje de infraestruturas competitivas 

internacionalmente e está a implementar 

reformas que possam fazer face à redução da 

produção petrolífera e recessão da economia 

(-9% PIB em 2016 - Banco Mundial, 2017).

A Guiné Equatorial dispõe de consideráveis 

recursos agrícolas e florestais e a sua valorização 

tornou-se um objetivo mais urgente. O plano 

de desenvolvimento designado por «Horizonte 

2020» iniciou a sua segunda fase em 2012. No 

âmbito desse plano os investidores estrangeiros 

beneficiam de condições favoráveis para 

desenvolver as suas atividades agrícolas

e comerciais. Para as exportações portuguesas 

existem oportunidades no âmbito da cerveja, 

vinho e carnes de aves e suíno conservadas 

(congeladas e transformadas).

Caro empresário do sector agroalimentar e agroindustrial, 

quer seja exportador ou investidor, a Missão 

Empresarial à República da Guiné Equatorial 

possibilitar-lhe-á o acesso a uma variedade de 

contactos e oportunidades para o crescimento 

dos seus negócios. O total das importações do sector 

agroalimentar contabilizou em 2016 um total de 

245 milhões de euros. Embora as importações totais 

tenham decrescido a uma taxa anual equivalente 

de 17% entre 2011 e 2016, as importações 

agroalimentares mantiveram-se estáveis.

"A Guiné Equatorial dispõe de consideráveis 
recursos agrícolas e florestais e a sua valorização 
tornou-se um objetivo mais urgente."

As exportações do sector registam um aumento de 18% por ano no mesmo período, demonstrando 

a boa aceitação dos nossos produtos junto dos consumidores da Guiné Equatorial. Os produtos que 

apresentaram os maiores aumentos anuais equivalentes do valor exportado (2011/16) foram

o peixe congelado (88%) e os ovos (153%). Do lado da procura destacamos o aumento na

procura no sector das bebidas: águas minerais (14%) e cerveja (7%) (ITC Trade Map).

Chamamos a sua atenção para o gráfico e quadro que resumem a dinâmica recente das

exportações agroalimentares portuguesas na Guiné Equatorial.

População:
Capital:

Outras cidades importantes:

Importações agroalimentares totais:
Com origem Portugal:

Quota de Portugal no comércio agroalimentar da Guiné Equatorial:
Maiores exportações portuguesas: 



Dados económicos e sociais da República da Guiné Equatorial

Comércio Agroalimentar com a Guiné Equatorial 

Composição das exportações agroalimentares Portuguesas para a Guiné Equatorial em 2016

Importações Agroalimentares da Guiné Equatorial

Total:  948m€

Total:  245 267m€
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População:
Capital:

Outras cidades importantes:

Unidade monetária:
PIB 2016 preços de mercado:

Taxa de alfabetização (2016):
Expectativa de vida (2016): 

Índice de Desenvolvimento Humano (2016): 
Produtos Agrícolas Principais:

Importações agroalimentares totais:
Com origem Portugal:

Quota de Portugal no comércio agroalimentar da Guiné Equatorial:
Maiores exportações portuguesas: 

(Banco Mundial, 2017)

1,222 milhões habitantes 

Malabo (104 900 habitantes (estimativa 2013)

Bata (201 400 habitantes) e Ebebiyin (44 900 habitantes)

Franco CFA (1 Euro = 655,957 XAF - paridade fixa)

9 159,5 milhões Euros 

95,2% (população >15 anos)

58 anos

0,59; 135º (em 188 países) 

Cacau, mandioca, e madeira.

245 267m€

 948 m€

0,4%

Preparações de farinhas e cerveja

Preparações	 à	base	de	cereais	(29%)

Bebidas	(20%)

Lacticínios	 e	ovos	(13%)

Peixes	e	crustáceos	 (18%)

Carne	fresca	e	regrigerada	(9%)

Conservas	e	enchidos	 (2%)

Outros	(10%)
fonte: ITC Trade Map

Bebidas	(40%)	98	584m€

Carne	fresca	e	regrigerada	(16%)	39	776m€

Preparações	 à	base	de	cereais	(6%)	13	693m€

Lacticínios	 e	ovos	(5%)	12	822m€

Conservas	e	enchidos	 (5%)	11	195m€

Gorduras	 (4%)	9	638m€

Outros	produtos	 (24%)	59	559m€

Preparações	 à	base	de	cereais	Bebidas	(29%)	271m€

Bebidas	(20%)	193m€

Lacticínios	 e	ovos	(13%)	120m€

Peixes	e	crustáceos	 (18%)	166m€

Carne	fresca	e	regrigerada	(9%)	82m€

Conservas	e	enchidos	 (2%)	19m€

Outros	(10%)	97m€

Bebidas	(40%)	98	584m€

Carne	fresca	e	regrigerada	(16%)	39	776m€

Preparações	 à	base	de	cereais	(6%)	13	693m€

Lacticínios	 e	ovos	(5%)	12	822m€

Conservas	e	enchidos	 (5%)	11	195m€

Gorduras	 (4%)	9	638m€

Outros	produtos	 (24%)	59	559m€



Enquadramento da Missão Empresarial

A produção petrolífera está em decréscimo (-5% por ano nos últimos 10 anos) e os baixos

preços do petróleo face às margens de rentabilidade projetadas nos anos 2000, têm tendência

a manter a economia em recessão. O PIB decresceu 8,3% em 2015 e 8,2% em 2016.

Em vista desse decréscimo do PIB (ainda assim

no valor de 9 mil milhões de euros), o governo 

reduziu os investimentos e fez cortes nas despesas

do estado. Apesar dessa opção o investimento 

mantém-se acima dos 80% da receita esperada. 

Nos últimos 15 anos os lucros do petróleo 

serviram para financiar reformas estruturais e 

investimentos na habitação melhorando o acesso 

a água e eletricidade. As autoridades expressaram 

o desejo de voltar a orçamentos mais equilibrados 

nos próximos anos de acordo com a segunda fase 

do Programa Nacional para o Desenvolvimento 

Económico e Social (PNDES) 2013-17, que diminui o 

investimento público (African Economic Outlook, 2016).

Embora o declínio da parte da economia não relacionada com o petróleo seja menor, o decréscimo 

continua também na agricultura (2% PIB), comércio (1,6% PIB) e construção (7% PIB). A política 

proactiva do país no capítulo da urbanização é ambicioso. A nova cidade de Djibloho, no centro da 

região continental da Guiné Equatorial, será criada no enquadramento da política de reagrupamento 

das populações das principais cidades – Malabo, Bata, Mongomo, Ebebiyin, Evinayong e Luba.

Uma abordagem complementar foi adotada no planeamento da rede viária, habitação e infraestrutura 

social com o objetivo de melhorar as condições de vida urbana através de economias de escala. 

A implementação desses planos precisará de reajustes tendo em conta a redução das receitas do 

petróleo (AEO, 2016).

Nos últimos 15 anos os lucros do 
petróleo serviram para financiar 

reformas estruturais e investimentos na 
habitação melhorando o acesso a água e 

eletricidade. 

Indicadores macroeconómicos

2014 2015 2016(e) 2017(p) 2018(p)

Crescimento PIB % 2,3 -8,3 -8,2 -5,9 -2,7

Crescimento PIB per capita % -0,7 -11,3 -11,1 -8,7 -5,5

Índice preços no consumidor inflação % 4,3 3,6 2,6 2,3

Fonte: African Economic Outlook 2017; World Bank



Indicadores macroeconómicos

2014 2015 2016(e) 2017(p) 2018(p)

Crescimento PIB % 2,3 -8,3 -8,2 -5,9 -2,7

Crescimento PIB per capita % -0,7 -11,3 -11,1 -8,7 -5,5

Índice preços no consumidor inflação % 4,3 3,6 2,6 2,3

A Guiné Equatorial faz parte do grupo de países com índice desenvolvimento humano médio, isto é 

entre 0,55 e 0,7, à semelhança de São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. No entanto, mais de 60% da 

população urbana vive em habitação precária (AEO, 2017). 

O African Economic Outlook 2017 regista que embora nos últimos 15 anos o valor acrescentado 

da indústria se tenha situado próximo dos 90%, a parte correspondente às manufaturas é das mais 

baixas do continente africano com 0,2% (média África Central é de 9%), tendo inclusivamente 

baixado desde os anos 90 (1,6%). A indústria inclui as manufaturas, a indústria extrativa (minério e 

petróleo), construção, eletricidade, gás e água. O Plano de Industrialização da Guiné Equatorial 2020 

abrange também a industrialização do sector agroalimentar. O sector privado local tem o potencial da 

diversidade cultural que a Guiné comporta, dispõe de infraestruturas de boa qualidade, e uma diáspora 

bem treinada disposta a regressar e investir no país (AEO, 2017).



Enquadramento da Missão Empresarial

Evolução das Exportações Agroalimentares Portuguesas na Guiné Equatorial

Importação
Guiné Equat.

mil euros

Exportação
Portugal
mil euros

quota
de

mercado

Var. anual Pt
2011/16

Var. anual
G. Equat.
2011/16

Preparações à base de cereais 13693 271 2% 20% -2%

Bebidas 98584 193 0% 18% 7%

Lacticínios e ovos 12822 120 1% 29% -2%

Peixes e crustáceos 7045 166 2% 88% -4%

Carne fresca e refrigerada 39776 82 0.2% -2% -6%

Conservas e enchidos 11195 19 0.2% 5% -1%

Outros 62152 97

Total AA 245267 948 0.4% 18% -0.03%

Fonte: Agrostat, MAPA 2017

Embora as importações totais tenham decrescido a uma taxa anual equivalente de 17% entre 2011

e 2016, as importações agroalimentares mantiveram-se estáveis. As exportações do sector registam

um aumento de 18% por ano no mesmo período, demonstrando a boa aceitação dos nossos

produtos junto dos consumidores da Guiné Equatorial.

Os produtos que apresentaram os maiores 

aumentos anuais equivalentes do valor 

exportado (2011/16) foram o peixe congelado 

(88%) e os ovos (153%). Do lado da procura 

destacamos o aumento na procura no sector 

das bebidas: águas minerais (14%) e cerveja 

(7%) (ITC Trade Map). No âmbito das bebidas 

a cerveja é o produto com maior potencial de 

ampliação de comércio; enquanto no grupo das 

carnes, o negócio da carne de porco congelada 

poderá ser ampliado face à capacidade 

exportadora portuguesa e correspondente 

procura da Guiné Equatorial.

"Do lado da procura destacamos o 
aumento na procura no sector das bebidas: 

águas minerais (14%) e cerveja (7%)(...)"



Evolução das Exportações Agroalimentares Portuguesas na Guiné Equatorial

Importação
Guiné Equat.

mil euros

Exportação
Portugal
mil euros

quota
de

mercado

Var. anual Pt
2011/16

Var. anual
G. Equat.
2011/16

Preparações à base de cereais 13693 271 2% 20% -2%

Bebidas 98584 193 0% 18% 7%

Lacticínios e ovos 12822 120 1% 29% -2%

Peixes e crustáceos 7045 166 2% 88% -4%

Carne fresca e refrigerada 39776 82 0.2% -2% -6%

Conservas e enchidos 11195 19 0.2% 5% -1%

Outros 62152 97

Total AA 245267 948 0.4% 18% -0.03%

Com uma área total de 28 051 km2 a Guiné Equatorial é composta por uma parte insular, ao largo do 

Golfo da Guiné, e uma parte continental. Desse modo, possui uma diversidade de zonas agroecológicas 

propícias ao desenvolvimento da agricultura. As duas principais culturas são o cacau e a mandioca, 

ocupando respetivamente 32% e 10% do solo arável (ICP, 2000). O peso do cacau nas exportações tem 

vindo a diminuir drasticamente.

O Governo, consciente da importância de 

aumentar a autossuficiência alimentar, quer 

fazer da agricultura um pilar da diversificação 

económica pretendida para o país, promovendo 

o desenvolvimento rural. Finalmente, o sector 

das pescas é particularmente promissor para as 

empresas portuguesas de pesca ou conserva, 

pois a ZEE da Guiné Equatorial é superior aos seus 

territórios terrestres: 30.000 km² de extensão, 

com grande potencial produtivo, calculado em 73 

430 toneladas de peixes incluindo atum – e 700 

toneladas de mariscos e moluscos.

O Governo, consciente da importância de 
aumentar a autossuficiência alimentar, quer 

fazer da agricultura um pilar da diversificação 
económica pretendida para o país

A CAL beneficiará do apoio:
Da Câmara de Comércio de Rio Muni e da Câmara 

Oficial de Comércio, Agricultura e Floresta de Bioko



23 outubro 

25 outubro 

segunda-feira

Quarta-feira

09h35 

21h45

22h30 

23h00 

09h30

10h30

12h00

13h00

14h30

16h00 

17h00

Voo Lisboa Malado (Via Madrid) 
Chegada a Malabo
Check-in do hotel 

Receção de boas-vindas pelo Presidente da CAL – Câmara Agrícola Lusófona Jorge Correia Santos 

Visita a empresa retalhista

Visita a Importador/Exportador

Aundiência com o Ministro da Agricultura

Almoço
Visita a empresa distribuidora agroalimentar

Visita a empresa retalhista

Visita a Importador/Exportador

24 outubro 
Terça-feira

09h15 

10h30 

10h45

11h30

12h30 

13h30

14h30

15h30

16h30

Reunião com Presidente da Câmara de Comércio, Agrícola e Florestal de Bioko, Gregório Boho Camo 

Audiência com Embaixador Manuel Grainho do Vale*

Reunião com o Delegado da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio, António Aroso

Reunião com sociedade advogados Miranda & Associados

Almoço
Visita a empresa grossista (produtos alimentares)

Visita a grande superfície retalhista

Visita à empresa Martinez Hermanos

Visita à empresa local agroalimentar

28 outubro 



Programa 

26 outubro 
Quinta-feira

07h30

08h45

10h00

10h30

11h00

12h00

13h00 

14h30

16h00

17h30

Checkout Hotel

Partida Malabo - Bata

Chegada a Bata 

Check in Hotel Ibis

Reunião com Despachante Oficial

Visita a operador logístico (empresa de navegação)

Almoço
Visita ao Porto de Bata

Visita a empresa grossista agroalimentar

Networking – Reuniões bilaterais B2B – entre empresários locais e comitiva de empresários 

portugueses na Sede da Câmara de Comércio

27 outubro 
Sexta-feira

08h00

09h30

11h00

12h00

13h30

15h00

16h30

22h35

09h10

Visita a empresa sector agroalimentar

Visita a empresa sector agroalimentar

Visita a empresa grossista Import/Export produtos alimentares e bebidas

Visita a supermercado / Cash & Carry

Almoço
Checkout Hotel

Partida Bata – Malabo
Partida para Lisboa

Chegada a Lisboa

28 outubro 
Sábado



Todas as micro, pequenas e médias empresas (PME) cuja actividade
se enquadre no sector agro-alimentar

Critérios de participação

Critérios de elegibilidade no âmbito dos incentivos do Portugal 2020

a) Empresas sedeadas nas zonas:

• Norte, Centro e Alentejo – 50%

• Lisboa e Algarve – 40%

b) PME’s – Pequenas e Médias Empresas cuja actividade se enquadre na 

indústria de alimentos compostos para animais, carnes transformadas, azeite, 

vinhos, queijos e outros derivados de leite, comércio de cereais, oleaginosas, 

hortofrutícolas, equipamentos agrícolas, entre outras; 

A CAL proporciona às empresas participantes nesta missão:

Gestão de toda a logística da missão

Logística

Realização de diversas ações de marketing promovendo as empresas participantes

Realização de diversas ações que promovem o estabelecimento de contactos

Marketing  

Contactos  

• Passagens aéreas de ida e volta em classe económica;

• Transfers aeroporto/hotel/aeroporto;

• Minibus em todas as deslocações colectivas de acordo

com o programa;

• Alojamento em hotéis de 4* e 5* com pequeno-almoço incluído;

• Seguro de viagem;

• Agilização do processo de obtenção de vistos dos empresários

participantes junto dos consulados ou embaixadas em Portugal;

• Apoio contínuo e permanente à comitiva empresarial por um representante

da CAL em cada missão empresarial.

 

• Acesso a documentação com informação privilegiada sobre o mercado-alvo

– dossier de mercado com caracterização do agronegócio local em diversas

vertentes - macroeconómica, agroalimentar, comércio externo e oportunidades

de negócio do local da missão;

• Divulgação da acção junto de órgãos de comunicação local;

• Presença de uma equipa de reportagem de fotografia e de vídeo ao longo da missão.

• Elaboração de um programa com uma abordagem transversal no agronegócio, 

proporcionando contactos com diversas entidades de relevo - empresas locais,

entidades governamentais, institucionais, bancárias, jurídicas, operadores de transportes

internacionais, administração de portos marítimos, entre outros;

• Agendamento de reuniões bilaterais de acordo com a área de atividade

das empresas participantes;



Meios de pagamento da inscrição
Por transferência bancária:

IBAN : PT50 0046 0050 0060 0204 1939 5

BICSWIFT: CRBNPTPL

Solicita-se o envio do comprovativo de transferência bancária para geral@calusofona.org 

Por cheque:

O cheque original deverá ser enviado por correio para a seguinte morada da CAL:

Tapada da Ajuda, Edifício 1 – DGAV 

1349-018 Lisboa

Passaporte
Os potenciais interessados deverão munir-se de passaporte devidamente actualizado.

Mais informações
Tel: 213 018 426 | info@calusofona.org 

Valor da participação na Missão Empresarial Guiné Equatorial

Empresas elegíveis * Empresas não elegíveis *

1 550 euros**
 

3 100 euros

*Acresce IVA à taxa legal em vigor

**O valor inclui o incentivo aplicável tendo em consideração os requisitos de elegibilidade.

Notas:
• Poderá haver a necessidade de se proceder a ajustes de valores face a alterações dos custos finais que 

vierem a ser apurados e do universo final das empresas participantes.

• A viabilidade operacional desta ação e valores apresentados pressupõem a participação de um 

mínimo de 10 empresas. A CAL poderá cancelar esta ação ou apresentar nova proposta caso as 

condições acima descritas não se verifiquem.

c) As empresas deverão: 
— Estar inscritas no Balcão 2020; 

— Dispor de contabilidade organizada;

— Não ser uma empresa em dificuldade;

— Não estar sujeita a uma injunção de recuperação;

— Não ter salários em atraso;

— Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada;

— Ter a situação regularizada com a Autoridade Tributária e a Segurança Social;

— Ser associada da CAL – Câmara Agrícola Lusófona.



Programa de Internacionalização Agronegócio CPLP 2017/18

Feira Internacional SuperMinas (Minas Gerais)
datas: Outubro 2017 | Outubro 2018

CNA-Brasil
Confederação da Agricultura e Pecuária

Apoio local

Brasil

AIA 
Associação Industrial de Angola

Missão Empresarial
datas: Dezembro 2017 | Junho 2018

Angola

Apoio local

Missão Empresarial
datas: Novembro 2017 | Novembro 2018

CCB 
Câmara de Comércio do Norte de Cabo Verde

Apoio local

Cabo Verde

Missão Empresarial
datas: Setembro 2017  | Dezembro 2018

ANAG  
Associação Nacional dos Agricultores da Guiné-Bissau

RECAGRO
Rede Nacional de Coordenação das Câmaras
de Agricultura e Cooperativas da Guiné-Bissau

Guiné-Bissau

Apoio local

COCAFB 
Câmara Oficial de Comércio, Agricultura
e Florestal de Bioko

COCAFRM
Câmara Oficial de Comércio, Agricultura e Florestal de Rio Muni

Guiné 
Equatorial

Apoio local

Missão Empresarial
datas: Outubro 2017 | Maio 2018

FENAGRI  
Federação Nacional das Associações Agrárias de Moçambique

FRUTISUL
Associação dos Fruticultores de Moçambique

Moçambique Missão Empresarial
datas: Agosto 2017 | Abril 2018

Apoio local

FENAPA 
Federação Nacional dos Pequenos Agricultores de São Tomé e Príncipe

CCIAS 
Câmara de Comercio de São Tomé e Príncipe

São Tomé
e Príncipe Missão Empresarial

datas: Novembro 2017 | Março 2018

Apoio local



Programa de Internacionalização Agronegócio CPLP 2017/18

Cronograma

1 a 8 dezembro

Angola

16 a 22 novembro

Cabo Verde

24 a 28 outubro

16 a 20 outubro

Missão inversa

Brasil - Super Minas

20 a 27 maio

Guiné Equatorial

22 a 29 abril

Moçambique

São Tomé e Príncipe

3 a 10 março
2018

23 a 27 Outubro

Guiné Equatorial

3 –  10 Dezembro

Angola

4 a 11 novembro

São Tomé e Príncipe 

19 – 25 Novembro

Cabo Verde

16 a 20 outubro

Brasil - Super Minas

Guiné-Bissau

25 agosto a 4 setembro 14 a 21 setembro
2017

2018

2019

Moçambique

7 a 9 Fevereiro

Missão inversa



Sobre a CAL

Quem somos

A CAL - Câmara Agrícola Lusófona é uma associação empresarial sem fins lucrativos

que promove a divulgação do agronegócio em território nacional e internacional

com particular ênfase nos países de língua portuguesa, nomeadamente Angola,

Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.

A CAL é uma plataforma que permite às organizações e às empresas estabelecerem

parcerias para promover a internacionalização, a inovação e o empreendedorismo.

Trata-se de uma entidade reconhecida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Agricultura e do Mar e pela

CPLP- Comunidade de Países Língua Oficial Portuguesa.

Missão

A CAL tem como missão incentivar a dinamização do agro-negócio e o reforço

da competitividade das empresas através de acções de promoção e cooperação

que favoreçam a internacionalização, o empreendedorismo, a divulgação de 

conhecimento e a identificação de oportunidades de negócio.

Visão

Ser uma plataforma de referência do Agronegócio dentro da Comunidade 

dos Países de Língua Portuguesa.

Valores

— Inovação

— Lusofonia

— Integridade

— Internacionalização

— Compromisso e Rigor



Conheça o novo site da CAL - Câmara Agrícola Lusófona

Aceda em www.calusofona.org
Fique a par de tudo o que a CAL têm para oferecer



Organização: Parceiro: Apoio institucional:

geral@calusofona.org T. +351 213 018 426www.calusofona.org

Parceiros:

O único banco do mundo
presente em 7 países
de Língua Portuguesa

com o apoio:


