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CONTEXTO E CONCEITO  

O ‘Quem Quer Ser Empreendedor?’ (QQSE) é um programa de suporte de 

empreendedorismo  implementado em Luanda, Angola, entre Maio de 2019 à Junho 

de 2021. Este programa, está estruturado como um concurso de empreendedorismo 

para jovens angolanos com uma ideia sólida de negócios (testada e com conceito 

aprovado) ou com um negócio na fase inicial.  

Luanda é considerada até agora a maior cidade de Angola. Em 2021, mais de 2.7 

milhões de pessoas vivem na capital, que é também o centro industrial, cultural e 

urbano de Angola (Faria, 2021). Em Luanda, a população jovem está a crescer 

rapidamente enquanto que a economia não cria empregos suficientes para absorver 

toda esta nova força de trabalho. 

Tendo em conta toda essa previsão demográfica e econômica, o objectivo do 

programa é promover o crescimento e desenvolvimento do empreendedorismo em 

Luanda, mudando a narrativa e desmascarando os mitos de quem pode se tornar um  

empreendedor de sucesso.  

Sendo assim, o QQSE, como programa, esperava alcançar os seguintes resultados:  

● Tornar os empreendedores melhor preparados para fazer um pitch com 

sucesso, atraindo investimentos e fazendo crescer seus negócios. 

● Criar condições para uma maior visibilidade de negócios pertencentes a 

minorias no ecossistema empreendedor. 

● Promover empreendedores a tornarem-se campeões que apoiam os seus 

homólogos. 

● Contribuir para que stakeholders do ecossistema empreendedor estejam mais 

conectados tomam responsabilidade na melhoria do ecossistema. 

● Contribuir para que os jovens empreendedores tenham melhor acesso ao 

mercado de financiamento e oportunidades em Luanda.  

● Criar informação disponível sobre o ecossistema de Luanda para servir de 

suporte a programas e intervenções futuras. 



 

Para atingir os resultados acima mencionados, foram estabelecidos os seguintes 

objectivos específicos: 

● Mapeamento do ecossistema empreendedor local identificando os principais 

stakeholders e os desafios que as startups enfrentam em Luanda. Este relatório 

foi apresentado em Outubro de 2019.  

● Capacitação de 50 empreendedores angolanos em  competências fundamentais 

para começar e desenvolverem os seus negócios. 

● Seleção de 20 startups, transformando-as em negócios prontos para investir.  

● Premiação de 5 startups vencedoras do concurso  com capital inicial e 

acompanhamento.  

● Desenvolvimento de um plano de monitoramento, avaliação e melhoria de 

modo a entender o impacto do programa nos empreendedores e  re-avaliação 

do ecossistema.  

 

Ao longo deste Relatório de Impacto, os parceiros de implementação do programa, 

Acelera Angola e ideiaLab irão descrever o que foi QQSE, a sua abordagem 

metodológica, as principais atividades, as principais lições aprendidas e 

recomendações, bem como sobre a sua contribuição para os participantes do QQSE e 

para o Ecossistema empreendedor de Luanda 

 

 

        



PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO 

2.1 Resumo do QQSE



2.2 Linha da vida  

 



2.3 Fases de implementação 

2.3.1 Estudo do ecossistema  

QQSE iniciou com o estudo sobre o ecossistema  empreendedor em Angola, mapeando 

os principais stakeholders, bem como as limitações dos serviços disponíveis para os 

empreendedores e como eles se 

relacionam um com os outros. 

Os resultados foram obtidos através de 

uma análise documentada, mais de 30 

entrevistas aos agentes entrevistados, focus groups e questionários aos 

empreendedores, bem como workshops realizados com os stakeholders. 

 

Durante o estudo usou-se como ferramenta de pesquisa a estrutura de ecossistema 

empreendedor de Babson (BEEP) que serviu para abordar de uma forma holística os 

seis domínios necessários para um ecossistema favorável sucesso no acto de 

empreender: Políticas Públicas, Capital financeiro, Mercados, Recursos Humanos, 

Instituições de Suporte e Cultura. 

 

 

Entrevistas com os 

agentes do ecossistema  
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Em Setembro de 2019, os resultados obtidos e a análise efectuada mostraram-nos um 

ecossistema empreendedor (em Luanda) que foi activado e estimulado, com uma 

massa crítica de pessoas motivadas e interessadas em desenvolver os seus negócios 

ou em empreender. 

Em termos de desafios, durante o estudo conseguiram destacar-se os seguintes:  

● Os empreendedores têm dificuldade de encontrar suporte no acesso aos 

serviços financeiros, serviços  que apoiem os seus empreendimentos. Na sua 

maioria, não  tiveram acesso aos serviços formais financeiros.  

● Dificuldades para registrar os seus negócios, ou mesmo para adquirir as 

licenças devido à burocracia nos processos.  

● Falta de alinhamento no próprio ecossistema, demonstrando a falta de 

conhecimento entre os actores sobre quem está a actuar, bem como a ausência 



de uma instituição pública que suporte na implementação das estratégias de 

forma efectiva.  

De acordo com o estudo, e o workshop com os stakeholders, foram recomendadas as 

seguintes iniciativas divididas em três  principais categorias: 
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Um ano depois, o QQSE voltou a contactar os stakeholders e empreendedores para 

identificar sinais que demonstram progresso no ecossistema Angolano de melhoria da 

colaboração entre os actores, maior capacidade de resposta às necessidades dos 

empreendedores  previamente identificadas ou  mudanças sistémicas nas políticas e 

práticas que favorecem o desenvolvimento de novos negócios.  

Foi possível reconhecer que o ecossistema está lento, e independente das crises do 

COVID-19, apresentando consistentes sinais de desenvolvimento. Vamos rever mais 

sobre isso na seção de impacto. 

 

2.3.2 O Concurso  

2.3.2.1 O formato  

O concurso foi dividido em 3 fases consecutivas. Enquanto a fase 1 tinha como 

objectivo estimular o arranque do negócio, ajudando a criar uma base de conceitos e 

modelos de negócios atractivos e testados, a fase 2 tinha como objectivo apoiar os 

participantes a criar negócios mais robustos desenvolvendo uma organização eficaz, 

com foco em criar um relacionamento mais duradouro com os seus clientes e 

mantendo as operações lucrativas. Por fim, na fase 3, o foco era em apoiar os 

vencedores do concurso no uso do prêmio para garantir a aceleração o crescimento 

os seus negócios. 

A capacitação providenciada no QQSE foi desenvolvida com base na metodologia de 

formação da ideiaLab, tendo em conta os perfis dos participantes e objetivos do 

programa.  

A metodologia de formação da ideiaLab é baseada na andragogia e no aprendizado 

experiencial. A abordagem do Design Centrado no Ser Humano (HCD) foca-se em 

criar e desenvolver abordagens, atitudes e habilidades que sirvam de ferramenta para 

os participantes desenvolverem e fortalecerem os seus negócios. Tendo em conta, o 

perfil dos participantes, houve um foco no desenvolvimento pessoal assim como, o 

desenvolvimento das suas competências técnicas.  



 

As actividades promovem uma forte interação entre os participantes, bem  como os 

exercícios individuais e grupo. Sendo que um dos aspectos principais que a ideiaLab 

acredita para o desenvolvimento de comportamentos e competências, é o 

desenvolvimento de habilidades práticas. A formação está dividida em cerca de 20% 

teórico, 40% de aplicação e 40% prático.  

GrowthWheel foi usado como metodologia e ferramenta para sessões de 

consultoria. Esta ferramenta serve de apoio às startups  e empresas em 

desenvolvimento para criar os seus negócios através de um processo 

simples, orientado em ação, que permanece na forma como empreendedores pensam 

e trabalham.  

A ferramenta GrowthWheel orienta de uma forma estruturada as conversas sobre o 

negócio, e ajuda o empreendedor a identificar as oportunidades e desafios das 

empresas. 

2.3.2.2 Fase 1 

Na fase de divulgação, o QQSE  teve 800 candidaturas. Dentre as quais 701 

preencheram os critérios e foram avaliados, desses 55 foram pré-selecionadas, e 43 

confirmaram o interesse em participar do concurso, sendo destes 30% mulheres. 

No final da fase 1, 34 participantes tornaram-se elegíveis para a fase 2. Está fase 

registou assim 7 desistências e 2 sem comparecimento. 

http://www.growthwheel.com/


 

 

Avaliação e Testemunhos  

“Fazer parte do QQSE foi especialmente importante! Eu 

abri-me para o mundo de negócios. Foi incrível ter acesso 

às ferramentas que tivemos. E quanto ao negócio, fez-me 

seguir em frente e progredir. ” - Luzineide Tomás – 



“Essa experiência, foi uma demonstração de viver um 

negócio na vida real, eu nunca tinha vivido uma 

experiência impactante como essa. Eu aprendi na prática 

o que sabia na teoria.  

Eu comecei a viver o empreendedorismo com esse 

bootcamp. Grato! ” 

- Flávio João – 

 

 “Eu consegui focar na principal atividade do meu 

negócio, desenvolver a estratégia de marketing, financiei 

o meu próprio negócio e os lucros foram usados para 

investir, eu contratei jovens criativos e hoje, estou 

expandindo o negócio para mais de 3 províncias.”  

- Mavi Nguengo 

 

“Senti-me privilegiado em  ter sido um dos jovens 

selecionado para participar na primeira edição do QQSE, 

durante o meu primeiro bootcamp, eu aprendi bastante. 

A experiência, fez-me adquirir habilidades como 

comprometimento, inteligência  emocional, proatividade, 

assim como sobre como  aplicar liderança no 

empreendedorismo e networking.”  

- Eric Sousa – 

 

“Com essa experiência eu pude criar novas estratégias, 

entender melhor cada requisito dos meus clientes, nunca 

parar de inovar. Aprendi a ter sempre algo para atrair os 

clientes.” 

- Cleo de Almeida - 



 

Descobertas relevantes  

● Para garantir melhor qualidade nas candidaturas recebidas e que vão de 

encontro com perfil estabelecido (com preferência para as minorias e 

dependendo da fase do negócio), é necessário uma abordagem de divulgação 

mais personalizada e em parceria com alguns actores do ecossistema. 

● O processo de candidatura foi considerado difícil para os participantes, é 

necessário um processo mais simples e direto ao ponto. 

● O processo de seleção deve ser mais minucioso, em que por exemplo inclua 

entrevistas presenciais e/ou pré-eventos, para garantir que os participantes 

seleccionados estejam mais comprometidos com o programa e tenha um 

alinhamento entre o que o programa oferece e as necessidades dos 

participantes. 

● Manter o engajamento contínuo com os participantes e com uma interação 

mais próxima (como por exemplo nos grupos do whatsapp) com os 



participantes, de modo a garantir maior presença nos workshops, colecta de 

informações e um bom posicionamento da marca QQSE.  

● Garantir que o local dos workshops e eventos, sejam mais acessíveis para os 

participantes.  

● Os workshops devem estar agendados de forma flexível, por exemplo aos finais 

de semana.  

● A agenda do programa deve ser comunicada com antecedência e de forma 

clara, começando no dia do lançamento, por exemplo: partilha de calendário, 

datas dos eventos, critérios de seleção em cada fase e prazos do programa. 

2.3.2.3 Seleção  

A fase 2, inicia com uma avaliação profunda dos participantes. Essa fase teve 36 

participantes que passaram pela fase 1, entretanto estes participantes foram avaliados 

com base nos seguintes critérios:  
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Os critérios acima mencionados, foram determinados tendo em conta os objectivos 

do programa, com foco nos participantes que se demonstraram comprometidos com 

o seu negócio. Além da avaliação da 

equipa QQSE, teve-se em consideração o 

nivel de participação de mulheres no 

programa (crescimento de 40% de 

participação de mulheres). 

 

Participação no 

Bootcamp 

Participação nos 

eventos  

Tarefas completas  

Engajamento 

durante a fase 1 

Progresso no 

negócio durante a 

fase 1  

 Potencial de mercado 

para o negócio 

Participação feminina  40% 



No final, 25 participantes foram selecionados com 40% de participação de mulheres. 

Tendo em conta, a experiência do primeiro bootcamp, desta vez já estávamos 

prevendo desistência de 5 participantes selecionados para fase 2.  

2.3.2.3 Fase 2  

A fase 2 teve como objetivo preparar os finalistas para fortalecer a organização do 

seus negócios e torná-los preparados para receber um investimento. As formações 

foram focadas no desenvolvimento de competências como gestão financeira, 

marketing, relacionamento com clientes e criação de estratégias. Durante as 

formações os participantes aprenderam a desenvolver ferramentas para melhorarem 

os seus processos, de forma personalizada para os seus próprios negócios. 

Ao longo dos workshops, as atividades realizadas formavam as secções do plano dos 

seus negócios, para que fosse submetidos no final da fase 2. 

De modo a reforçar cada tópico e garantir o progresso dos participantes, foram 

providenciadas sessões de assessoria de negócio para esclarecer todas as dúvidas  e 

garantir engajamento.  

Em Março de 2020, depois de duas formações, o plano de atividades da fase 2 sofreu 

alterações devido a pandemia COVID-19 tornando todos os eventos virtuais. Portanto, 

a terceira formação, foi adaptada para uma semana de aprendizado virtual incluindo 

o Demo Day. Assim, foi decidido pelos parceiros do programa que, devido a 

complexidade, ambiguidade, incerteza e volatilidade do período, o programa deveria 

continuar e o apoio aos empreendedores seria maior. 

Deste modo, foram criados 3 eventos virtuai  de partilha de conhecimento de como 

mitigar os riscos e adaptar-se à crise, com acesso à uma rede de apoio com sessões 

individuais de assessoria aos seus negócios. 



 



 Avaliação e Testemunhos  

 

“Durante as formações, eu aprendi a importância do 

processo das vendas, apesar de ser a única coisa que 

sustenta o negócio. Também, é importante que a 

estrutura organizacional e gestão financeira estejam em 

coordenação.”  

- Jildo Liliano - 

 

“Depois da formação, eu consegui dar direção ao meu 

negócio,dessa vez  os conhecimentos adquiridos 

permitiram a mim e minha equipa fornecer serviços aos 

meus clientes de forma eficiente e centrado neles. .” 

- Mazongani Bunga - 

 

“Os exercícios de desenvolvimento pessoal, foram de 

grande enriquecimento  para mim como pessoa e 

empreendedora.” 

- Cecília Domingos – 

"Muitos de nós tinha o desejo de crescer e essa 

experiência ensinou-nos que o crescimento nos nossos 



negócios é mais viável quando a fundação o negócio está 

bem estabelecida, isso permitiu-nos formular as bases.” 

- Irene Carindi - 

 

“Essa foi uma experiência única.  Essa formação 

transformou-me como pessoa e empreendedor. Antes, 

minha ideia era apenas uma ideia, agora olho pra ela 

como uma startup com potencial de escalar com um bom 

posicionamento no mercado e claros  objetivos 

financeiros. ” 

- Aurélio Capunga - 

 

 

Aprendizados relevantes 

● A experiência deste programa mostrou que selecionar mais 25% 

empreendedores na fase inicial, é a melhor decisão para compensar as 

desistências e faltas.  



● O módulo  “Eu Sou Mais Eu”, teve um elevado nível de satisfação dos 

participantes. Sua abordagem simples e provocativa estimula um senso de 

curiosidade e inspira os participantes a aprender mais sobre si mesmos. 

● Eventos online como webinars, palestras e workshops fornecem uma 

oportunidade interessante para os empreendedores aprenderem e se 

conectarem com outras pessoas mais experientes e com ideias semelhantes. 

Esses eventos serviram de complemento para o conteúdo das formações e 

reforçaram as mensagens com exemplos de empreendedores respeitados no 

ecossistema.  

● As sessões de assessoria de negócios foram usadas como espaço frequente 

para garantir que os participantes apliquem os aprendizados do workshop, 

engajar e melhorar a qualidade de resultados do Plano de Negócios e Pitch.  

● A possibilidade  de gravar os vídeos de pitch com uma equipa profissional 

melhorou drasticamente a qualidade dos vídeos, proporcionando um nível  

superior de profissionalismo nos participantes e o conteúdo  para divulgar o 

programa.  

● A estrutura e formato do programa, guiou com sucesso os participantes durante 

o processo de criação de conceito de negócios atractivos (fase 1) e no 

fortalecimento da organização dos negócios para estarem melhor preparados 

para receber o prémio ( fase 2). 

2.3.2.4 Demo Day 

O evento do Demo Day do QQSE teve lugar no dia 30 de Junho de 2020. Foi um 

evento breve de 1 hora no Google meet, com muita energia e celebrações, contando 

com 60 participantes, e transmitido ao vivo no Facebook, com 84 interações, assistido 

em 10 cidades diferentes em Angola, Moçambique, Reino Unido, Portugal, Alemanha, 

Rússia, França e Brasil. 

Das 20 candidaturas, 5 vencedores passaram para a fase 3.  

O corpo júri foi composto pelos parceiros do programa QQSE, nomeadamente Eliette 

Mendes da Embaixada dos EUA, José Carlos dos Santos do Acelera Angola, Sara Fakir 



da ideiaLab e avaliadores externos, nomeadamente Calisto Ebo da Bodiva e Cláudio 

Kiala da SOBA Store. 

Cada júri avaliou todas as candidaturas, revendo o Pitch Deck e Plano de negócios, 

pontuando  de 0-4  de acordo com os 5 critérios previamente definidos e partilhados, 

a saber: viabilidade do negócio, relevância para o mercado, robustez da equipa e da 

organização, nível de inovação e impacto social, econômico e ambiental.  

2.3.2.5 Fase 3 

Para os vencedores, a fase 3 foi um impulso para os negócios. As sessões de assesoria, 

permitiram os empreendedores a re-avaliarem o mercado e as necessidades dos seus 

negócios. Por outro lado, o financiamento foi fundamental para que cada negócio 

atendesse às necessidades previamente identificadas. 

Ao longo desta fase, cada vencedor e suas equipes tiveram acesso há 6 meses de 

acompanhamento e suporte, com sessões de assessória de negócios, além de suporte 

causal e esporádico por meio de ligações e / ou grupo WhatsApp. 

Nessas sessões, usou-se o GrowthWheel como ferramenta de suporte. 

Testemunhos  

 

A fase 3 foi importante para repensar na marca e investir na criação 

de um website. Eu evoluí de um micro negócio físico para o e-

commerce que me conectou com o mercado internacional. 

Atualmente, estou a finalizar uma parceria com a DHL para vender no 

exterior. Eu desenvolvi uma linha de produtos e tenho  funcionários 

efetivos porque consegui adquirir uma máquina nova. Esses passos 

foram identificadas nas minhas sessões de assessoria que me 

ajudaram a reavaliar minhas prioridades e identificar os próximos 

passos” 

- Inzoiami  

 

“ 



"Foi nesta fase que colocamos todos os conhecimentos em prática e 

pusemos o plano em ação. Tendo em conta que estamos sempre em 

constante mudança, as sessões de assessoria, foram um passo 

crucial. Adquirimos equipamentos, montamos a nossa sede, 

investimos na ampliação do conhecimento em áreas essenciais como 

o inglês que nos permite chegar a outros turistas. Contratamos um 

administrador e agora somos uma equipe de 6 pessoas." 

- Go Kambas - 

 

Durante o processo de assessoria, voltei a analisar meu negócio, refiz 

o plano de negócios e avaliei o mercado. Isso me deu a capacidade de 

entender as prioridades reais dos negócios. Isso exigiu que eu 

crescesse mais, me organizasse melhor e me desse um verdadeiro 

senso de responsabilidade. Com o prémio, investi em equipamentos 

para aprimorar nossas operações, baterias de drones para que 

possamos trabalhar um dia inteiro em campo, um laptop que processa 

os mapas enquanto estamos na estrada. Esse programa também nos 

deu visibilidade e me trouxe potenciais parceiros e colaboradores. De 

momento, somos 3 e em breve teremos 2 estagiários.” 

- EP Drones - 

 

“ 



 

 Descobertas relevantes  

● A exposição na mídia do programa abriu portas aos participantes de outros 

canais de mídia, eventos, parceiros de negócios e investidores. 

● O plano de investimento e desembolso que os vencedores submeteram ao 

Acelera Angola foi chave para entender a lógica por trás do investimento e para 

acompanhar as despesas de capital. Também, dá aos participantes um senso 

de responsabilidade e um plano de como administrar seu capital. 

● As sessões assessoria foram essenciais para garantir que o prémio esteja  a ser 

investido de forma adequada em áreas chave do negócio, apoiando o 

empreendedor a explorar as decisões certas de negócio, bem como para 

manter os vencedores engajados e motivados. 

● Durante a fase 3, a pandemia do COVID-19 já afectava a economia e 

especialmente as startup. Foi possível notar que o prémio desempenhou um 

papel importante na sustentabilidade dos negócios durante este período.Cerca 

de um terço do valor foi usado para cobrir despesas básicas de funcionamento, 

como salários e renda. 



IMPACTO DO PROGRAMA  

Conforme mencionado no início deste relatório, uma das principais atividades era de 

desenvolver um plano de monitoria e avaliação. Essa abordagem permitiu que o QQSE 

avaliasse o impacto no ecossistema empreendedor de Luanda e ajudou-nos a 

entender o impacto na vida e nos negócios dos participantes.  

A estrutura do programa, inclui ferramentas de colecta de dados, critérios de seleção 

dos participantes, formulários de avaliação, formulário de avaliação dos participantes 

que não conseguiram chegar à segunda fase e fim do estudo.  

O estudo do fim do programa, tinha dois objectivos: entender o progresso do 

ecossistema depois da implementação do QQSE e entender o impacto nos 

participantes.  

Com as descobertas foi possível adaptar o programa de acordo com o feedback 

recebido, também entender as recomendações para os passos seguintes do programa, 

bem como para futuros programas. 

No entanto, houve algumas limitações porque a maior parte dos participantes não 

respondeu ao formulário, formando cerca de 35-45% respostas.  

3.1 Participantes do QQSE 

Para entender melhor o impacto do QQSE nos participantes, eles foram divididos em 

3 grupos: um grupo que apenas participou na fase 1 do programa, o grupo que apenas 

participou na fase 2 do programa e os vencedores que participaram na fase 3.  

Infelizmente, devido ao baixo número de respostas foi desafiante fazer uma 

comparação realista entre os participantes das diferentes fases. No entanto, encontre 

alguns dados abaixo. 

3.1.1 Fase 1 

Para os participantes da Fase 1, 63.1% acredita que os seus negócios evoluíram e 

desenvolveram de forma significativa com o programa, enquanto que para 36.9% os 

seus negócios continuaram na mesma.  



Para maior percepção qualitativa do estudo, pode referir-se à secção de descobertas 

da fase 1.  

Histórias do QQSE  

Fase 1: Bomcomix Estúdios - startup focada em produção de conteúdo 

audiovisual, como comédia e desenhos animados. 

“ Antes do programa QQSE, éramos uma startup que 

enfrentava desafios de gestão no dia-a-dia e 

posicionamento no mercado. Nós tínhamos clientes, mas o 

volume de receitas era irregular.  

O programa QQSE desempenhou um papel fundamental na 

nossa jornada e no desenvolvimento do nosso negócio.  

Começando com como estruturar o nosso modelo de 

negócios e encontrar o nosso nicho no mercado, foi uma 

virada de jogo para nós. Como empreendedor, amadureci bastante e me tornei um 

profissional melhor.  

Eu levei muitas dinâmicas dos bootcamps para a minha equipa, e agora trabalhamos 

melhor, com muita colaboração e aprendemos a ouvir uns aos outros e respeitar cada 

opinião.  

Hoje, apesar da crise do COVID,  estamos bem melhor que  antes do programa QQSE. 

Com um modelo de negócio mais estruturado, melhor posicionamento no mercado e 

com novos investidores e parceiros que conseguimos depois de aprender como fazer 

um pitch. Graças a eles, conseguimos reabilitar o nosso escritório, comprar novos 

equipamentos e encontrar novos clientes. E, a nossa receita mensal passou de 

2.000.000kz para 5.000.000kz.  

Muito obrigada pela experiência do QQSE, fomos capazes de nos reinventar de novo 

durante a crise. Para acrescentar,  agora temos alguns ministérios como nossos 

clientes, como T’leva and Tupuca.” 

- Enoque de Carvalho - 



3.1.2 Fase 2 

Vendas Online Angola -  comércio online de equipamentos de desportos 

“Antes do QQSE, as nossas vendas estavam estagnadas e sem 

progresso 

Nós podíamos até ter um bom volume de vendas, mas havia sempre 

falta de dinheiro e estratégia de negócios.  

Vivíamos um dia de cada vez.Entanto, quando penso na minha experiência no programa 

QQSE, penso em Revolução financeira!  

Graças ao programa, conseguimos entender  o quão é importante interagir com os nossos 

clientes  e colher seus feedback, agora desenvolvemos uma nova categoria de produtos, 

acessórios para mulheres.  

 Mas o foco nas finanças era crucial para nós.  

Agora, eu consigo gerir o negócio de forma diferente, separando minhas contas pessoais da 

conta do negócio, o que permitiu planear, alinhar e projetar  investimentos necessários a 

fazer. Isso permitiu-nos a controlar  o nosso estoque melhor e prever um futuro mais 

optimista.  

A pandemia forçou-nos a cancelar o plano de reabertura da nossa loja  física, o que reduziu 

bastante as nossas vendas. Embora isso, conseguimos fazer reservas e nunca entramos em 

falência como anteriormente.  

Para encontrar novas fontes de renda para minha família, eu tive que reinventar-me.Os 

programas de desenvolvimento pessoal, ajudaram-me bastante.  

Graças ao QQSE, eu estava mais preparado para falar sobre minhas habilidades financeiras 

e partilhar sobre a minha experiência em representar o meu negócio no concurso, o que fez-

me conseguir o emprego pelo qual me candidatei no UNICEF, ajudando-me a conseguir 

colocar comida na mesa para a minha família.   

Além do meu trabalho, eu uso os modelos de gestão financeira para minhas finanças pessoais, 

e com as poupanças que estamos fazendo estamos planejando em abrir a loja física. ”  

. - Cecilia Domingos - 

 



3.1.3 No geral: comparação do inicio/fim*(53% de taxa de respostas) 

 

3.2 O Ecossistema empreendedor em Luanda  

De modo a entender o estado do ecossistema em Luanda, 

após  19 meses do primeiro estudo, realizou-se mais de 20 

entrevistas aos agentes do ecossistema, partilha de um 

formulário online  de perguntas à comunidade de 

empreendedores e conduziu-se a uma pesquisa escrita.  

Recordando, que no início deste relatório menciona-se que o ecossistema 

empreendedor em Luanda é gradual, e independemente do COVID-19, continua  

mostrando sinais de desenvolvimento.  

Os resultados obtidos nesse estudo, mostra que os atores-chaves continuam activos, 

trabalhando de forma mais próxima e proporcionando programas de forma 

consistente que apoiam o ecossistema  (como por exemplo., Acelera Angola, Orange 

Corners Angola, KiandaHub, Founders Institute, Disruption Lab (new), Bantu Makers). 

 

64% 
Recebe 
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(40% no início) 
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69% 
Trabalhando a 

tempo inteiro nos 

seus negócios 
(55% no início) 

 
83% 

Negócios que 
resistiram  

(45% no início)) 

86% 
Pagam seus 

trabalhadores  
(55%  no início) 



 

É positivo ver que algumas recomendações apresentadas no primeiro relatório se 

tornaram realidade. Por exemplo, agora existem mais eventos de ideação 

(ex.Hackathons) e programas de aceleração apoiando o empreendedorismo. 

Também, existem programas apoiando áreas específicas (por exemplo, LISPA for 

fintech/insurtech, KAIRO green business).  

Existem programas mais abrangentes que servem de instrumento para conectar com 

diferentes actores, como o LISPA que trabalha com o Governo, sector bancario e 

instituições privadas. Tambem, existe mais apoio  para a literacia financeira e legal, 

nomeando algumas: as Clínicas Jurídicas, Kamba Rico e Kitadi.  

 

 

 

 

 

É possível ver que os empreendedores começam a ter acesso a apoio durante as 

diferentes fases da sua jornada.  

 

   

   

    



Quanto à cultura e mídia, existem mais publicações introduzindo empreendedores. 

Como por exemplo, Expansão NewsPaper, Rádio LAC (Grande Plano sobre o 

empreendedorismo feminino e Conversas 4.0 sobre tecnologia e inovação), as 

startups Menos Fio e  Podcasts Conversas iniciaram a pouco.  

Apesar do sector bancário liderar o ecossistema com maior numero de iniciativas (BAI 

Garagem, Standard Bank Incubator, BNA) , o domínio de acesso ao financeiro continua 

sendo um calcanhar de Aquiles para o ecossistema. No entanto, existem sinais 

positivos de surgimentos de novos mecanismos de financiamentos para as startups. 

Por exemplo,  (BantuMakers Deya, Aro Crowdfunding e  Hemeras Capital Partners).  

Em termos de redes e associações, a Associação de Startups está a desenvolver o 

Startup Act de Angola para facilitar as operações das startups, e estabelecimento de 

políticas que incentivam e promovem os jovens  a empreender. 

É importante ter sempre em conta que ecossistemas complexos, como o de Angola, 

levam tempo para evoluir e se tornam permeáveis às necessidades e vozes dos 

empreendedores. Particularmente, neste contexto da pandemia COVID-19 , mas no 

entanto, conseguimos ver que o ecossistema em Luanda vem se mostrando resiliente 

e inovador, capaz de apoiar os empreendedores enfrentando a crise.  

CONCLUSÃO 

O ecossistema empreendedor em  Luanda está ainda na fase inicial e 

compreensivelmente fragmentado. Apesar do ecossistema mostrar sinais positivos de 

progresso e colaboração, ainda existem limitações nos serviços básicos  de apoio ao 

empreendedorismo.  

Serviços e atividades como  formação, apoio técnico, acesso de financiamento, 

personalidades como modelo, grupos de suporte e espaços de networking  ainda 

encontram-se na fase inicial com falta de estrutura, inclusão e coordenação  na 

abordagem sobre o empreendedorismo.    

O período de lançamento do programa, com a inclusão dos stakeholders do 

ecossistema foi propício para facilitar um ambiente sustentável e inclusivo.  

https://deyamais.com/
https://aro-ao.com/en/
https://www.hemeracapitalpartners.com/en/about


Para os participantes, o QQSE foi mais que um programa de capacitação, o feedback 

comum é que o programa foi uma experiência de transformação pessoal, tornando-

os melhores profissionais. Em retrospectiva, o QQSE preparou os participantes para 

se tornarem mais resilientes e confiantes, acreditando na sua capacidade de se 

reinventar e ir atrás de seus sonhos, independentemente do ambiente 

macroeconômico / social ao seu redor. 

O QQSE teve como objetivo, criar bases que proporcionam o crescimento duradouro, 

a partir de uma abordagem integrada e sistemática que promove colaboração entre 

os stakeholders, bem como o aumento exponencial do impacto final nos 

empreendedores.  

HISTÓRIA DE SUCESSO  

EP Drones é uma startup na área da tecnologia 

que se dedica ao uso de drones e técnicas 

avançadas de processamento de dados de modo a 

criar soluções para os clientes em diversas áreas 

como, agricultura, construção, inspeção e 

videografia 

A  EP Drones iniciou no QQSE como apenas uma ideia e cresceu passo a passo no 

programa, até se tornar um dos 5 vencedores.  

Edilson Pires, fundador da EP Drones, acredita que fazer parte do QQSE foi crucial 

para orápido  desenvolvimento do seu negócio. O QQSE apoio a EP Drones em definir 

um direcionamento certo e passos para criar um negócio atrativo e sustentável, sem 

cometer os mesmos erros, que de outra forma  ele cometeria.  

Edilson viu os Bootcamps de desenvolvimento de negócio como parte essencial de 

desenvolvimento pessoal como empreendedor e agradece a essa fase que permitiu o 

alinhamento pessoal com o negócio. Graças às dinâmicas de grupo, ele agora 

consegue gerir melhor a sua equipa e garantir uma boa interação entre os 

colaboradores trazendo novas ideias e motivação para continuar a sua jornada.  

https://www.epdrones.com/?lang=en


Com a interação com potenciais Clientes  e o treinamento de pitch, a EP Drones teve 

o seu primeiro cliente em 2019, inaugurou o seu escritório e contactou uma equipa 

de 2 colaboradores a seguir.  

Em 2020, tendo participado de workshops de Preparação para Investimentos e apoio 

em Coaching/Mentoria , a EP Drones fechou dois dos seus maiores contratos ate a 

data  e teve excelentes feedbacks e recomendações dos seus trabalhos a nível 

internacional. Hoje, a EP Drones está expandindo para novos sectores e oferecendo 

novos serviços de melhor qualidade para os seus clientes graças a aquisição de novos 

equipamentos e melhoria de processos internos desenvolvidos na altura.  

 

 



PITCH DOS VENCEDORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dsfJvC2wSBk 

Soraya Santos | Inzoiami 

 

 

 

https://youtu.be/NJKHz5J2UT8 

Valdemar Hoque | HL SHOP 

 

 

 

https://youtu.be/2Ng1xIereHc 

Edulson Júlio | Go Kambas 

 

 

 

https://youtu.be/ge_6oj7EwdgLink 

Edilson Pires | EP Drones 

 

https://youtu.be/ynEQiIXi8gg 

Gelson de Oliveira | ChillHop 

BBQ 


