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DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO E DIFUSÃO 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

A Folha de Informação Rápida (FIR) do Inquérito ao Emprego em Angola (IEA), referente ao II 

trimestre de 2021, já está a disposição dos utilizadores.  

 

O IEA, inquérito por amostragem, tem uma periodicidade trimestral e, compilação anual. 

Conquanto, o inquérito destina-se aos agregados familiares residentes no País. E, no processo 

de recolha se excluí os agregados familiares residentes em habitações colectivas, isto é: hotéis, 

hospitais, quartéis militares, residências de estudantes, sem-abrigo e etc. 

 

O inquérito, por trimestre, seleciona uma amostra de 10.944 (dez mil e novecentos e quarenta 

e quatro) agregados familiares, sendo que na área urbana 6.036 (seis mil e trinta seis) e área 

rural 4.908 (quatro mil novecentos e oito) no período. 

PRINCIPAIS RESULTADOS 

O emprego no II trimestre 2021, face ao I trimestre 2021 apresentou uma variação 

decrescente em cerca de 1%; quanto ao período homólogo, II trimestre de 2021 e II trimestre 

de 2020, uma variação crescente de 6,4%. No entanto para mais detalhes do inquérito, por 

favor, ver o quadro abaixo: 

INDICADORES 
Por grupos etários, variação trimestral e homóloga, IEA II trimestre 2021 

Indicadores 
II trimestre 

2020 
I trimestre 

2021 
II trimestre 

2021 

Variação 
Trimestral 

(%) 

Variação 
Homóloga 

(%) 

Diferença 
Trimestral 

(P P) 

Diferença 
Homóloga 

(P P) 

População com 15 ou mais anos 16 812 503 17 274 534 17 373 096 0,6 3,3  98 563  560 594 

População economicamente activa 14 844 944 15 565 225 15 675 396 0,7 5,6 110 171 830 452 

População empregada 10 072 567 10 821 205 10 715 234 -1 6.4 - 105 971  642 667 

População desempregada 4 772 378 4 744 020 4 960 162 4,6 3,9 216 142 187 785 

População inactiva 1 967 558 1 709 309 1 697 700 -0,7 -13,7 -11 608 -269 858 

Taxa de actividade 88,3 90,1 90,2 0,1 2,2 0,1 1,9 

Taxa de emprego  59,9 62,6 61,7 -1,5 2,9 -1,0 1,8 

Taxa de desemprego 32,1 30.5 31.6 3,8 -1,6 1.1 -0,5 

Taxa de inactividade  11,7 9,9 9,8 -1,2 -16,5 -0,1 -1,9 
 

Também referir que, o sector primário (agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca) absorve 

55,3% da população empregada. 
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PRINCIPAIS CONCEITOS 

Os conceitos, por nós INE aplicados, resultam das recomendações da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), tornando-os, portanto, universais. Assim, estes dados do 

mercado de emprego aqui disponibilizados podem ser quantificados, comparados de forma 

harmonizada com os vários países do mundo que fazem parte da OIT.  

 

Aquele organismo internacional, claramente, apresenta alguns conceitos sobre a população 

de um determinado país no período de referência, nomeadamente: 

 

Empregado: pessoa com idade mínima de 15 anos que, no período de referência (últimos 7 

dias anteriores ao inquérito), se encontrava em pelo menos numa das seguintes situações:   

• Tinha efectuado um trabalho de pelo menos uma hora, mediante o pagamento 

de uma remuneração ou com vista a um benefício ou ganho familiar em dinheiro 

ou em espécie;   

• Tinha uma ligação formal a um emprego, mas não estava ao serviço; 

• Tinha uma empresa, mas não estava temporariamente a trabalhar por uma razão 

específica;  

• Estava em situação de pré-reforma, mas a trabalhar. 

 

Desempregado: pessoa com idade mínima de 15 anos que, no período de referência (últimos 

7 dias anteriores ao inquérito), se encontrava simultaneamente nas seguintes situações:   

• Não tinha trabalho remunerado nem qualquer outro;  

• Estava disponível para trabalhar num trabalho remunerado ou não; 

• Tinha procurado activamente um trabalho remunerado ou não ao longo de um 

período específico (no período de referência ou nas três semanas anteriores). 

 

População inactiva: pessoa com idade mínima de 15 anos que, no período de referência, 

não estava empregada ou desempregada.  
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Emprego Informal: pessoa com idade mínima de 15 anos empregada no sector privado, em 

cooperativas, associações, igrejas, Organizações Não Governamentais (ONG) ou por conta 

própria que se encontrava em pelo menos numa das seguintes situações:   

• Trabalha sem um contrato escrito; 

• Trabalha em qualquer unidade de produção de bens ou serviços, não 

registada junto aos órgãos públicos; 

• Não beneficia de qualquer apoio social (férias anuais pagas, seguro de saúde 

e etc.); 

• Não está inscrito na segurança social. 

 

RECOLHA DOS DADOS 

A informação é recolhida a cada semana. Entretanto, o período de referência para recolher 

os dados do IEA, é a semana anterior à decorrer o inquérito. 

 
Para mais detalhes sobre o Inquérito ao Emprego em Angola, por favor, acesse: 

https://www.ine.gov.ao, geral@ine.gov.ao; Tel.: 949 928 084 

 

Departamento de Informação e Difusão, Luanda, aos 13 de Agosto de 2021.  
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