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SUMÁRIO DO PROJECTO
Cerca de 2/3 da população angolana é constituida por jovens menores de 25 anos de idade. Como resultado, 
algumas das principais prioridades do Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 incluem a promoção de 
oportunidades para a criação de emprego e proporcionar acesso à formação profissional, tal como expresso no 
Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude 2014-2017.

O P200 é um Projecto “de Angolanos para Angolanos” que irá montar um total de 130 unidades de retalho 
(“quiosques”) em Angola, das quais 50% serão implementadas na província de Luanda e empregar 70 
Representantes de Vendas para garantir a distribuição atempada e disponibilidade de productos para outras 
unidades de retalho não parte do Projecto. Desta forma, o Projecto irá criar um total de 200 novos postos de 
trabalho e cerca de 2.000 pessoas serão beneficiadas com a sua implementação. O P200 responde também à uma 
das prioridades do Executivo Angolano de erradicar o sector do comércio informal tal como é praticado hoje. O 
Projecto será executado num período de 12 meses, com início no terceiro trimestre de 2015.

PARCEIROS & ENTIDADES IMPLEMENTADORAS
2.1. Titular do Projecto:
• Ministério da Juventude e Desportos

2.2. Parceiros do Projecto:
• Ministério do Comércio
• Governos Provinciais
• BAT Angola 
• Câmara do Comércio e Indústria de Angola
• DDM (Distribudora)

2.3. Entidades Implementadoras:
O P200 é uma iniciativa da BAT Angola em estreita cooperação com o Ministério da Juventude e Desportos, 
Ministério do Comércio, DDM (Distribuidora de Mercadorias Imp / Exp SA.) e a Câmara do Comércio e Indústria  
de Angola.

A BAT Angola é uma subsidiária da BAT Global, operando em Angola desde os anos 50, como accionista da ETA 
(Empresa de Tabacos de Angola), actualmente com com uma quota de mercado de 48%. A BAT Angola opera um 
modelo de importação e comercialização, comercializando as seguintes marcas de cigarro: SL, Kingsport, Rothmans, 
Dunhill e AC. Emprega directamente mais de 70 angolanos talentosos e dedicados e através do seu Modelo de 
Marketing & Distribuição, os productos de cigarros da BAT Angola beneficiam cerca de 7.000 retalhistas activos em 
16 províncias do país.
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A DDM presta serviços à um universo de mais de 3.500 retalhistas activos em todo o país, com cerca de 27 marcas 
de productos e uma cobertura em distribuição de 90% do mercado angolano.

A Câmara do Comércio e Indústria de Angola (“CCIA”) é uma plataforma de negócios para todas as empresas 
que operam em Angola. A CCIA concordou em fazer parte deste Projecto e formar os retalhistas beneficiários do 
Projecto em conceitos básicos de gestão de negócios.

FINANCIAMENTO DO PROJECTO  
E OUTROS RECURSOS
O Projecto será totalmente financiado pela BAT Angola, com um orçamento de USD821.000 a ser disponibilizado no 
primeiro ano do Projecto para cobrir os custos relacionados com o fabrico e instalação de unidades de retalho. A partir 
do segundo ano do Projecto e em diante, o Projecto será auto-sustentável. Um compromisso contínuo da DDM irá 
também garantir que as unidades de retalho em todo o país sejam plenamente e oportunamente abastecidas.

LOCAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO
O Projeto será implementado em todas as províncias do país. No entanto, considerando que mais de 26% da 
população é localizada em Luanda, esta província terá um maior número de unidades de retalho, conforme a tabela 
abaixo.

4.1. Plano de Localização de Quiosques – Angola
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PROVINCIA NO. DE QUIOSQUES
NO. DE REPRESENTANTES 
DE VENDAS

LOCAIS ESPECÍFICOS

1 Luanda 70 40 Luanda, Belas, cazenga, cacuaco, Viana, 
Icolo e Bengo e Quiçama

2 Kwanza Norte 2 Dondo, Ndalatando

3 Bengo 2 Panguila, catete e Caxito

4 Benguela 12 11 Lobito, benguela, Baia Farta, Chongoroi

5 Kwanza Sul 5 Gabela, Quibala e Wako Kungo

6 Huila 7 4 Kaluquembe, Chibia, Matala, Lubango, 
Quilengues

7 Huambo 7 7 Caala, Huambo, Alto Hama, Bailundo, 
Catchiungo

8 Bie 3 3 Kuito, Andulo
9 Malanje 2 Malanje, Cacuso
10 Uige 3 3 Uige, Songo e Makela
11 Zaíre 3 3 Mbanza Congo, Tomboco e Nzeto
12 Cabinda 3 Cabinda, Buco Zau e Belize
13 Moxico 3 Dala, Cazombo e Luau
14 Lunda Sul 2 Saurimo e Muxinda

15 Lunda Norte 1 Lucapa e Dundo

16 Cunene 1 Ondjiva
17 Kuando Kubango 1 Menongue
18 Namibe 3 Namibe e Tombwa
TOTAL 130 70
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OBJECTIVOS PRINCIPAIS DO PROJECTO
Os objectivos principais do Projecto são:
• Facilitar a inserção dos jovens no mercado de trabalho.
• Recrutar 70 Representantes de Vendas que irão operar nas áreas onde as unidades de  

retalho serão implementadas.
• Identificar e formar pelo menos 150 retalhistas beneficiários em conceitos básicos de gestão de negócios. Isto 

incluirá um plano específico de formação, que será elaborado em conjunto com a CCIA e a DDM.
• Contribuir para a redução da pobreza e criação de postos de trabalho.

A cooperação e assistência dos Ministérios relevantes (i.e. Ministério da Juventude e Desportos e o Ministério do 
Comércio) é indispensável para se alcançar com êxito todos os objectivos do Projecto. Portanto, considerando que o 
Projecto será implementado em todo o país, há uma necessidade de se criar uma Comissão de Gestão do Projecto 
para facilitar a interação com os Governos Provinciais e outros parceiros. A Comissão de Gestão é liderada pelo 
Ministério da Juventude e Desportos com apoio directo do Instituto Angolano da Juventude e composta pelo 
Ministério do Comércio, Câmara do Comércio e Indústria de Angola, BAT Angola e DDM.

Objectivos secundários:
• Propor a criação de uma Comissão de Gestão do Projecto para garantir uma implementação exitosa do Projecto.
• Envolver os Governos Provinciais, Departamentos Provinciais do Ministério do Comércio e Juventude e Desportos.
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4.2. Representantes de Vendas
O Projecto incluirá actividades de identificação, formação e criação de negócios de comerciantes informais novos 
e existente. Os Representantes de Vendas serão responsáveis pela distribuição de productos da BAT Angola e DDM 
para outras unidades de retalho não parte do Projecto.

4.3. Unidades de Retalho (“Quiosques”)
Todas as unidades de retalho para o Projecto serão fabricadas em Angola. As unidades de retalho são removíveis e 
construídas para beneficiar de fontes externas de energia eléctrica. Ver Anexo I abaixo para mais informação sobre 
o tamanho e a estrutura de quiosques e Anexo II sobre os productos que serão comercializados dos quiosques.
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BENEFÍCIOS ESPECIFÍCOS: GOVERNO, 
COMUNIDADE E A REDE COMERCIAL
O Projecto irá beneficiar o Executivo, as comunidades onde será implementado e a rede comercial em geral, tal 
como se segue:

EXECUTIVO BAT

REDE
COMERCIAL COMUNIDADE

P200

BENEFÍCIOS
• Inserção dos jovens na vida activa.
• Criação de emprego e formação 

para os jovens nas comunidades.
• Conformidade com o processo de 

formalização do mercado.
• Apoio na implementação do 

Programa de Prevenção do 
Tabagismo para Menores  
de 18 anos.

• Angolanização: criação de 
pequenas empresas.

BENEFÍCIOS
• Preços uniformes e consistentes 

no mercado.
• Criação de empregos em 

pequenas comunidades.
• Conformidade com o processo 

de formalização do mercado.
• Implementação adequada do 

Programa de Prevenção do 
Tabagismo para Menores  
de 18 anos.

BENEFÍCIOS
Oportunidades de emprego.
• Participação no processo de 

formalização do mercado.     
• Disponibilidade financeira 

dentro das comunidades.              
• Geração de renda familiar.
• Apoio ao processo de 

“angolanização” da economia.

BENEFÍCIOS
• Disponibilidade de todas as 

categorias de productos e a  
um preço certo.

• Optmização das margens de lucros. 
• Facilidade de implementação de 

políticas comerciais.
• Facíl capacitação da rede comercial 

e implementação de programas de 
incentivos comerciais.

Govemo Representantes de 
Vendas

Distribuidor

ComunidadeGrossista

Distribuição indirecta

Retalhista
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PLANO DE ACTIVIDADES RELEVANTES 
DO PROJECTO: RESPONSABILIDADES 
PROPOSTAS PARA CADA PARCEIRO

COMEÇO DO PROJECTO, AVALIAÇÃO E 
MONITORIA
• Um evento formal para o lançamento do projeto, será realizado em Luanda de preferência no S3 de 2015. Este será 

complementado por lançamentos locais nas cidades de Benguela, Huambo e Lubango ao longo do ano de 2015.
• A BAT Angola irá fornecer relatórios trimestrais à Comissão de Gestão do Projecto, sobre o progresso na 

implementação do mesmo.
• Realização de pelo menos quatro visitas de mercado (i.e. Luanda, Benguela, Huambo e Lubango) para se 

avaliar o nível de implementação do Projecto.
• A conclusão da implementação do projecto será declarada pelo Ministério da Juventude e Desportos e o 

Ministério do Comércio, mediante a realização de uma conferência em Luanda.

TIPO DE INTERVÊNÇÃO OR 
ACTIVIDADE NOME DO PARCEIRO PRAZOS

Criação da Comissão de Gestão do 
Projecto BAT Angola

Enviar cartas para: Ministério da 
Juventude e Desportos, Ministério 
do Comércio, DDM e Câmara do 
Comércio – S3 (S – semestre) de 2015

Envolver os Governos Provinciais e 
Direcções Provinciais do Ministério do 
Comércio e da Juventude e Desportos 
para a alocação de espaços e emissão 
de autorizações e licenças para a 
montagem e funcionamento das 
unidades de retalho

Comissão de Gestão do Projecto S3 de 2015

Prever e supervisionar a montagem de 
unidades de retalho BAT Angola S2 de 2015

Identificação dos retalhistas 
beneficiários para a formação em 
conceitos básicos de gestão de 
negócios

BAT Angola e Instituto Angolano da 
Juventude S3 de 2015

Formação de pelo menos 150 
retalhistas beneficiários BAT Angola, CCIA e DDM

A formação será realizada 
gradualmente ao longo do ano, a 
partir do S3 de 2015 

Relatórios de progresso do Projecto à 
Comissão de Gestão do Projecto BAT Angola Semestralmente, a partir do S3 de  

2015

Realizar visitas de Mercado para 
avaliar o progresso do projecto Comissão de Gestão do Projecto Trimestralmente, a partir do S3 de 

2015
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RESPONSABILIDADE SOCIAL DO PROJECTO
O P200 irá facilitar a implementação do Programa de Prevenção do Tabagismo para Jovens Menores de 18 anos 
(“YSP”)1 no país, cujo o objectivo é o de impedir que jovens menores de 18 anos de idade tenham acesso aos 
productos do tabaco.

Em 2014, a BAT Angola em parceria com o Ministério da Juventude e 
Desportos e do Conselho Nacional da Juventude realizaram uma campanha 
nacional YSP com o objectivo principal de educar os retalhistas sobre como 
se prevenir o problema de tabagismo entre jovens menores de 18 anos 
de idade em Angola. Um novo Programa Nacional abrangente YSP será 
realizado no segundo semestre de 2015.

RISCOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROJECTO
Com a ratificação por Angola da Convenção-Quadro sobre o Controlo do Tabaco (“CQCT”), em 2007, o executivo 
Angolano está actualmente a estudar as possibilidades de regulamentação da CQCT no ordenamento jurídico do 
país. Para se garantir uma Política Nacional e Legislação equilibradas sobre o tabaco, todos os actores da sociedade 
são chamados a dar a sua contribuição. 

RESULTADOS ESPERADOS
• Todas as autorizações necessárias e licenças para a montagem e funcionamento das unidades de retalho 

obtidas na sua totalidade dentro do período de execução do projecto.
• 130 unidades de retalho instaladas em conformidade com o plano de localização dos quiosques.
• 70 Representantes de Vendas recrutados e fornecendo productos às unidades de retalho não parte do projecto.
• 150 retalhistas identificados e formados em conceitos básicos de gestão de negócios.
• Auto-sustentabilidade do projecto garantida após o período de implementação do projecto.
• Implementação efectiva do Programa de Prevência do tabagismo para Menores de 18 anos de idade, através 

das unidades de retalho do P200.

81 Youth Smoking Prevention
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ANEXO I: TAMANHO E ESTRUTURA DAS 
UNIDADES DE RETALHO

PARTE EXTERIOR E FRONTAL DO QUIOSQUE 

PARTE INTERNA DO QUIOSQUE
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ANEXO II: LISTA DE PRODUCTOS A 
COMERCIALIZAR DOS QUIOSQUES NO 
ÂMBITO DO PROJECTO 200
13.1 Productos Fornecidos pela DDM (Empresa distribuidora de produtos). 
Existe, neste momento um contrato de distribuição entre a DDM e a BAT Angola

13.1.1 Chocolates, sumos e bolachas

• Lunch Bar mini (Chocolate)
• Chiclets (Gums – 2 flavours)
• Tang (powder juice – 2 flavours)
• Oreo 66g (small biscuits)
• Royal 50g (baking powder in sachets)

13.1.2 Bebidas

• Famous Grouse 37.5cl (whisky – small bottle)
• Grant’s 37.5cl (Whisky – small bottle)
• Clan MacGregor 75cl (Whisky)
• Cutty Sark 20cl (Whisky small bottle)
• Frontera Cabernet Sauvignon (Wine)
• Stolichnaya Premium 37.5cl (Vodka – small bottle)

13.1.3 Productos de tabaco

Cigarros 
 
13.1.4 Outros productos 

• Recargas para telefones (Unitel e Movicel)
• Jornais
• Revistas
• Qualquer outro produto com autorização prévia da Gestão do Projecto P200
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