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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O Instituto Nacional de Estatística apresenta a Folha de Informação Rápida (FIR) do Inquérito ao 

Emprego em Angola (IEA) com informação sobre a caracterização da população face ao mercado de 

trabalho referente ao quarto trimestre de 2019. O IEA está a ser financiado pelo Banco Mundial através 

do Projecto Estatístico de Angola (P157671). 

 

O IEA é um inquérito trimestral, por amostragem, usando o método de painel com o esquema de 

rotação de 50% dos agregados familiares residentes. Os dados divulgados foram ponderados, tendo por 

referência as estimativas da população residente em Angola para o meio do ano de 2019, calculadas a 

partir dos resultados definitivos do Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH) 2014 e da 

Projecção da População para o período 2014-2050. Este facto introduziu casas decimais, devido aos 

efeitos de arredondamento no cálculo das variáveis. Assim alertamos aos usuários que os totais 

calculados de forma manual poderão apresentar pequenas diferenças devido aos efeitos de 

arredondamentos. 

 

Os resultados do IEA apresentados neste documento servirão de suporte à monitorização do mercado 

de emprego, assim como para sustentar a formulação de políticas macro económicas e avaliação dos 

programas sociais em particular sobre a criação de emprego e redução da pobreza em Angola. 

Outrossim, o IEA objectiva o acompanhamento e avaliação dos progressos feitos na implementação das 

iniciativas relacionadas com emprego previstas no Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022 e 

outros compromissos internacionais, em particular na avaliação das flutuações e tendências do mercado 

de trabalho e evolução das condições de vida da população residente no território nacional. 

 

A taxa de desemprego apresentada nesta FIR é a taxa no sentido amplo1, de acordo com as 

recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para países em vias de 

desenvolvimento. Por outro lado, para permitir a comparação internacional, os resultados apresentados 

cobrem a população de 15 ou mais anos de idade. 

 

A próxima edição da FIR, referente ao primeiro trimestre de 2020, será disponibilizada no final de Abril 

de 2020. Em Março de 2020 será publicado o Relatório Anual referente a 2019, que é uma  compilação e 

análise de um conjunto maior de indicadores relevantes para o acompanhamento do Mercado de 

Trabalho, baseados no Inquérito ao Emprego realizado ao longo do ano. 

 

Finalmente o INE agradece a forte participação da população e dos agregados familiares que fizeram 

parte da amostra deste inquérito e prontamente responderam as questões. 

  

                                                           
1 Ver ponto 7, Conceitos Chave 
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2. SÍNTESE DOS PRINCIPAIS INDICADORES 

 
No quarto trimestre de 2019, a taxa de desemprego na população com 15 ou mais anos de idade foi 

estimada em 31,8%, valor superior em 1,7 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, 

estimado em 30,1%. 

A população desempregada com 15 ou mais anos, estimada em 4.627.158 pessoas, aumentou em 8,3% 

(356.053 pessoas) em relação ao terceiro trimestre de 2019 (4.271.105 pessoas).  

No quarto trimestre de 2019, a população empregada com 15 ou mais anos (9.924.675) diminuiu em 

6.873 pessoas (0,1%) em relação ao trimestre anterior. 

A taxa de desemprego de jovens com 15-24 anos de idade, situou-se em 56,5%, mais 2,3 pontos 

percentuais do que no trimestre anterior. 

Figura 1 - População residente, segundo a situação perante a actividade 
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Quadro 1 - Principais indicadores, segundo grupos etários e por trimestre 

Indicadores chave 
III Trimestre 

2019 
IV Trimestre 

2019 

Variação 
Trimestral 

(%) 

Diferença Trimestral 
(pontos percentuais) 

População com 15 ou mais anos 
   

  

População economicamente activa 14 202 653 14 551 833 2.5  349 180 

População empregada 9 931 548 9 924 675 -0.1 - 6 873 

População desempregada 4 271 105 4 627 158 8.3  356 053 

População inactiva 2 100 719 1 901 356 -9.5 - 199 363 

Taxa de actividade 87.1 88.4 1.5 1.3 

Taxa de emprego 60.9 60.3 -1.0 -0.6 

Taxa de desemprego 30.1 31.8 5.7 1.7 

Taxa de inactividade 12.9 11.6 -10.3 -1.3 

População com 15-24 anos 
   

  

População economicamente activa 4 570 239 4 813 148 5.3  242 909 

População empregada 2 095 272 2 095 957 0.0   685 

População desempregada 2 474 967 2 717 191 9.8  242 224 

População inactiva 1 274 843 1 090 945 -14.4 - 183 898 

Taxa de actividade 78.2 81.5 4.3 3.3 

Taxa de emprego 35.8 35.5 -1.0 -0.3 

Taxa de desemprego 54.2 56.5 4.2 2.3 

Taxa de inactividade 21.8 18.5 -15.3 -3.3 

FONTE: INE, IEA_IV Trimestre – 2019         
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3. POPULAÇÃO ACTIVA E POPULAÇÃO INACTIVA 

 

3.1 POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ACTIVA E TAXA DE ACTIVIDADE 
 

Cada pessoa apenas deve ser classificada como economicamente activa ou como economicamente não 

activa, baseada nas suas actividades económicas nos 7 dias anteriores a entrevista. As pessoas 

empregadas e desempregadas com 15 ou mais anos constituem a força de trabalho nacional.  

 

A população economicamente activa com 15 ou mais anos foi estimada em 14.551.833 pessoas, sendo  

7.026.665 homens e 7.525.168 mulheres.  

 

A taxa de actividade dos homens (89,3%) é ligeiramente mais elevada que a das mulheres (87,7%), 

sendo a diferença de 1,6 pontos percentuais. Esta tendência observa-se em todos os grupos etários 

(Gráfico 1). 

 

A taxa de actividade da população com 15 ou mais anos foi estimada em 88,4% sendo na área rural 

superior a da área urbana, 92,6% e 85,6%, respectivamente (Gráfico 2). 

 

A taxa de actividade nos jovens com 15-24 anos foi estimada em 81,5%, sendo de 82,2% para os homens 

e 80,8% para as mulheres (Gráfico 1).  

 

 

Gráfico 1 - Taxa de actividade da população com 15 ou mais anos por sexo, segundo o grupo etário 
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3.2 VARIAÇÃO TRIMESTRAL 
 

No quarto trimestre de 2019, a população economicamente activa com 15 ou mais anos,  estimada  em  

14.551.833 pessoas, aumentou  2,5%, o que corresponde a  349.180 pessoas. 

A taxa de actividade no quarto trimestre de 2019 aumentou 1,3 pontos percentuais em relação ao 

trimestre anterior, a que corresponde a uma variação relativa de 1,5%. 

No quarto trimestre de 2019, a população economicamente  activa com 15 ou mais anos, aumentou  em  

349.180 pessoas, o que resultou na diminuição da população empregada em 6.873 pessoas. 

O aumento da população economicamente activa com 15-24 anos, em 242.909 pessoas, no trimestre 

em análise, resultou principalmente do aumento da população desempregada em 242.224 pessoas 

(Quadro 1). 

 

Gráfico 2 - Taxa de actividade da população com 15 ou mais anos por área de residência e sexo  
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4. POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE INACTIVA E TAXA DE INACTIVIDADE 

 
No quarto trimestre de 2019, a população economicamente não activa com 15 ou mais anos foi 

estimada em 1.901.356 pessoas, dos quais 845.341 são homens e 1.056.015 são mulheres.  

 

A taxa de inactividade da população com 15 ou mais anos foi estimada em 11,6%, sendo cerca de 2 

vezes mais elevada na área urbana (14,4%) que na rural (7,4%) (Gráfico 4). 

 

A taxa de inactividade apresenta os valores mais elevados no grupo etário dos jovens com 15-24 anos, 

representando 18,5%, (grupo em que muitos jovens são ainda estudantes) e no grupo etário da 

população com 65 ou mais anos de idade com 42,2% (grupo de idade em que muitas pessoas 

encontram-se reformadas e outras sem condições físicas para trabalhar devido a avançada idade) 

(Gráfico 3). 

 

Gráfico 3- Taxa de inactividade população com 15 ou mais anos por sexo, segundo o grupo etário 
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A taxa de inactividade da população com 15 ou mais anos diminuiu 1,3 pontos percentuais em relação 

ao terceiro trimestre de 2019. 

 

Gráfico 4 - Taxa de inactividade da população com 15 ou mais anos por área de residência e sexo
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5. EMPREGO 
 

5.1 POPULAÇÃO EMPREGADA E TAXA DE EMPREGO 
 

A taxa de emprego permite avaliar a absorção no mercado de trabalho por pessoas com distintas 

habilidades e níveis de educação. No quarto trimestre de 2019, a população empregada com 15 ou mais 

anos foi estimada em 9.924.675 pessoas, sendo  4.920.381 homens e 5.004.294 mulheres.  A taxa de 

emprego foi estimada em 60,3%. 

A diferença entre a taxa de emprego na área rural e urbana é bastante significativa, 76,9% e 49,1%, 

respectivamente, apresentando uma diferença de 27,8 pontos percentuais, cerca de 1,6 vezes superior 

na área rural. 

 

Durante o quarto trimestre de 2019, observou-se uma taxa de emprego para a população com 15 ou 

mais anos, mais elevada nos homens com 15 ou mais anos (62,5%) do que nas mulheres (58,3%) 

(Gráfico 6). 

Cerca de 35,5% dos jovens com 15-24 anos estavam inseridos no mercado de  trabalho, não  havendo 

diferença significativa entre homens (34,9%) e mulheres (36,1%). A  diferença é de 1,1 pontos 

percentuais (Gráfico 5). 

Gráfico 5 - Taxa de emprego por sexo, segundo o grupo etário 
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5.2 VARIAÇÃO TRIMESTRAL 
 
A população empregada com 15 ou mais anos de idade foi estimada em 9.924.675 pessoas, tendo 

diminuído 0,1% comparativamente ao trimestre anterior com 9.931.548 pessoas (menos 6.873 pessoas 

que o trimestre anterior).  A taxa de emprego foi de  60,3%, valor inferior em 0,6 pontos percentuais ao 

do trimestre anterior. 

Gráfico 6 - Taxa de emprego da população com 15 ou mais anos de idade por área de residência e sexo 

 

 

 

 

 

 

 

6. DESEMPREGO 

 

6.1  POPULAÇÃO DESEMPREGADA E TAXA DE DESEMPREGO 
A taxa de desemprego é sem dúvida, o indicador do mercado de trabalho mais amplamente usado para 

a tomada de decisão e referência para os programas de desenvolvimento, uma vez que é uma boa 

medida para criação de emprego e sobre a participação da população nas actividades económicas do 

País. 

 

Angola tem usado para os inquéritos ao emprego, o conceito amplo de desemprego2, o qual requere 

que a pessoa esteja disponível para trabalhar nos 7 dias precedentes ao inquérito, mas não requer que a 

pessoa tenha procurado activamente trabalho. Este conceito é recomendado pela OIT, para países em 

vias de desenvolvimento, onde existe limitação nos meios formais de procura de emprego. O conceito 

amplo de desemprego é igualmente recomendado pela SADC e União Africana. Assim para  Angola, a  

taxa de desemprego transmite a percentagem de pessoas que não têm emprego, mas estão disponíveis 

para trabalhar, ou seja, expressa a capacidade do mercado de trabalho de satisfazer a demanda explícita 

por empregos. 

 

No quarto trimestre de 2019, a população desempregada com 15 ou mais anos foi estimada em 

4.627.158 pessoas, sendo 2.106.285 homens e 2.520.873 mulheres.   

A taxa de desemprego para a população com 15 ou mais anos foi estimada em 31,8%3, sendo de 33,5% 

para as mulheres e 30,0% para os homens (diferença de 3,5 pontos percentuais) (Gráfico 8). 

                                                           
2 Ver ponto 8, Conceitos Chave  
 
3 Indicador dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8.5.2 
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A taxa de desemprego na área urbana (42,6%) é cerca de 3 vezes superior à da área rural (17.0%), com 

uma diferença de  25,6 pontos percentuais (Gráfico 8).  

A taxa de desemprego nos jovens com 15-24 anos é estimada em  56,5%, sendo nos homens de 57,5%, e 

nas mulheres de 55,4%, apresentando uma diferença de cerca de 2,1 pontos percentuais (Gráfico 7).  

Gráfico 7 - Taxa de desemprego da população com 15 ou mais anos por sexo, segundo o grupo etário 
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relação ao trimestre anterior e a  taxa de desemprego da população com 15-24 anos aumentou em 2,3 

pontos percentuais.  

 

A população desempregada com 15-24 anos aumentou 9,8% em relação ao terceiro trimestre 2019 

(242.224 pessoas). 

 

 

Gráfico 8 - Taxa de desemprego da população com 15 ou mais anos por área de residência e sexo 
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7. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

7.1  ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO  
 
O IEA teve início em Novembro de 2018 com a preparação técnica e  administrativa, aspectos 

fundamentais para o sucesso do trabalho de campo. Nesta fase envolveu-se as diferentes entidades 

administrativas bem como os cidadãos, visando a auscultação e compreensão  das necessidades 

estatísticas e da importância dos objectivos desta operação estatística. 

 

Deste modo, foi preparado o cronograma de actividade com destaque para as seguintes actividades:  

 Desenho da amostra; 
 Aprovação dos questionários e outros documentos de notação; 
 Plano de tabulação; 
 Produção dos mapas cartográficos; 
 Aquisição de consumíveis e equipamentos diversos 
 Formatação dos instrumentos de recolha (tablets); 
 Recrutamento e selecção do pessoal de campo. 

 
Foram efectuados testes aos questionários e em Março de 2019 ocorreu a formação dos agentes de 
campo. A recolha de dados teve início em Abril 2019. 
  

7.2 . RECRUTAMENTO E TREINAMENTO  
A maioria dos agentes de campo trabalhou no Inquérito sobre Despesas e Receitas e Emprego em 

Angola (IDREA) 2018-2019 e no Inquérito de Indicadores múltiplos e de Saúde (IIMS) 2015-2016. 

Foram realizadas duas acções de formação: uma aos agentes de campo (inquiridores e supervisores de 

campo) e uma segunda para os supervisores provinciais. A fim de assegurar a uniformização dos 

conteúdos, ambas as formações foram realizadas em Luanda pela equipa técnica do inquérito, adstrita 

aos Departamentos de Estatísticas Demográficas e Sociais (DEDS) e de Censo e inquéritos Especiais 

(DCIE) do INE. Nas referidas formações os participantes receberam conhecimentos teóricos e práticos. 

As sessões práticas incidiram no uso do Tablet e simulações de entrevista durante 18 dias.   

 

7.3. RECOLHA DOS DADOS 
 

Cada província tem uma equipa de campo, excepto Luanda que tem duas equipas. Cada equipa é 
composta por 6 indivíduos (1 supervisor de campo, 3 inquiridores, 1 motorista e apoiada por 1 
cartógrafo) que têm a responsabilidade de cobrir todos os agregados seleccionados, de acordo com a 
amostra. Cada equipa de campo é acompanhada tecnicamente pelo  supervisor provincial e conta com o 
apoio administrativo e logístico do Serviços Provinciais do INE (SPINE). 
 
Os membros de cada equipa de campo trabalham em simultâneo no mesmo conglomerado. 
 
A informação é recolhida a cada semana, assim cada equipa deve cobrir 4 conglomerados por semana e 
em cada conglomerado, deve-se entrevistar doze (12) agregados familiares. 
 
A semana de referência dos dados (segunda-feira à domingo) é a semana anterior à semana de recolha 
dos dados. As semanas de referência são repartidas de forma uniforme por cada mês, trimestre e ano. 
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7.4. PROCESSAMENTO DE DADOS 
 

A informação é obtida por recolha directa, através do sistema de Entrevista Assistida pelo Computador 
(CAPI) pelos inquiridores, obtida por recolha directa e para entrada dos dados faz-se uso do aplicativo 
estatístico  CsPpro. 
 

A digitação dos dados em campo permite que os erros sejam detectados e corrigidos na presença dos 
entrevistados, minimizando desta forma os erros não amostrais. Foi feita a produção regular de backups 
dos dados processados no campo, por outro lado o envio dos dados é feito para o INE de forma regular. 
O envio da informação do campo para os serviços centrais do INE foi recomendado que fosse feito 
diariamente através da conexão  Internet, após supervisão local. 
 

O processamento de dados envolveu a verificação dos questionários, a crítica (revisão e codificação), a 
edição e análise de inconsistências. Para este trabalho foram envolvidos os técnicos informáticos do 
Departamento de Tecnologia de Informação (DTI). 
 

7.5  AMOSTRAGEM 
 

O IEA é um inquérito por amostragem, dirigido aos agregados familiares residentes em Angola, sendo 

excluídos os agregados familiares residentes em habitações colectivas, tais como hotéis, hospitais, 

quartéis militares, residências de estudantes, etc., e os sem-abrigo. A unidade estatística de 

amostragem é o agregado familiar, onde são recolhidos dados sociodemográficos de todos os membros 

e para as questões sobre emprego são recolhidos dados a todos os indivíduos residentes no território 

nacional com 15 ou mais anos de idade. A rotação trimestral é de 50% dos painéis. 

A amostra deste inquérito é probabilística e permite disponibilizar dados a nível nacional, por 

província e por área de residência (urbana e rural). Por trimestre são seleccionados um total de 

10.944 agregados familiares, sendo 6.036 na área urbana e 4.908 na área rural. 

 

7.5.1 AJUSTAMENTO DOS PONDERADORES PRELIMINARES 

Foram ajustados os ponderadores preliminares de todos os agregados familiares na amostra por 

província, usando as projecções da população por província.  

 

7.5.2 CÁLCULO DE ERROS DE AMOSTRAGEM  
Foram calculados os erros de amostragem para os indicadores chave do trimestre. O erro padrão, ou 

raiz quadrado da variância, é usado para medir o erro de amostragem. O estimador da variância deve 

ter em conta os diferentes aspectos do desenho de amostragem, como a estratificação e a 

conglomeração. Os programas de SPSS através da função Complex Samples e STATA usam um estimador 

de variância que toma em conta o plano de amostragem. 
 

Por exemplo, a taxa de desemprego no quarto trimestre de 2019 foi estimada em 31,8%, com um 

coeficiente de variação de 2,0%, o que significa que se o inquérito fosse repetido muitas vezes, a taxa de 

desemprego estaria entre 30,4% e 33,2%. 
 

Quadro  M1 - Erros de amostragem dos principais indicadores da população com 15 ou mais anos 
 

Indicadores Estimativas 
Erro 

padrão 
Limite inferior Limite superior 

Coeficiente de 
variação 

Efeito do 
desenho 

Taxa de actividade              88,4 0,308 87,8 89,0 0,003 2,436 

Taxa de emprego 60,3 0,675 59,0 61,6 0,011 4,999 

Taxa de desemprego 31,8 0,703 30,4 33,2 0,022 5,280 
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8. CONCEITOS CHAVE 

 
Os conceitos utilizados resultam das recomendações da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e 
permitem quantificar os indicadores de emprego de forma harmonizada, quanto possível, entre os 
vários países que aderiram as recomendações da OIT. De acordo com estes conceitos, a população de 
um País, no período de referência, pode ser dividida em três distintas condições perante o trabalho: i) 
população empregada; ii) população desempregada; iii) população inactiva.  
 
Empregado: pessoa com idade mínima de 15 anos que, no período de referência (última semana), se 

encontrava numa das seguintes situações:   

a. 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 géneros;   

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

c. Tinha uma empresa, mas não estava temporariamente a trabalhar por uma razão específica;  

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

 

Desempregado4: pessoa com idade dos 15 ou mais anos que, no período de referência (últimos 7 dias 

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

a. Não tinha trabalho remunerado nem qualquer outro;  

b. Estava disponível para trabalhar num trabalho remunerado ou não.  

c. Tinha procurado activamente um trabalho remunerado ou não ao longo de um período 

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

População economicamente activa: pessoa com 15 ou mais anos que, no período de referência, 

constituía a mão-de-obra disponível para a produção de bens e serviços que entram no circuito 

económico, ou seja, estava empregado ou desempregado.  

Taxa de actividade: taxa que permite definir a relação entre a população economicamente activa e a 

população total em idade activa (com 15 ou mais anos).  

T.A. (%) = (População economicamente activa / População total com 15 ou mais anos) x 100  

Taxa de inactividade - taxa que permite definir a relação entre a população inactiva (com 15 ou mais 

anos) e a população total em idade activa (com 15 e mais anos).  

T.I. (%) = (População inactiva com 15 ou mais anos / População total com 15 ou mais anos) x 100  

Taxa de emprego: taxa que permite definir a relação entre a população empregada e a população total 

em idade activa (com 15 ou mais anos).  

T.E. (%) = (População empregada / População total com 15 ou mais anos) x 100  

Taxa de desemprego: taxa que permite definir a relação entre a população desempregada e a 

população economicamente activa. T.D. (%) = (População desempregada / População economicamente 

activa) x 100 

                                                           
4
 Os países do Terceiro Mundo apresentam limitações relativas ao terceiro critério “Procura de emprego”, assim a OIT recomenda o uso do conceito alternativo ou 

flexível, excluindo a procura. 
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