
Resumo 

 

A dissertação aqui apresentada tem como objectivo analisar o papel da logística nas 

obras de construção em Angola, avaliar os problemas específicos inerentes a esta 

actividade neste país e apresentar contributos para uma melhoria de todo o sistema, de 

forma a se incrementar a racionalização da produção e, consequentemente, a 

competitividade das empresas construtoras portuguesas a operar em Angola. 

Apesar de a logística ser um processo administrativo incorporado, essencialmente, nas 

empresas industriais seriadas, por apresentar benefícios inquestionáveis e vitais ao 

bom desempenho das mesmas deverá ser, também, aplicado à indústria da construção. 

No entanto, a logística aplicada ao sector da construção é uma área na qual não tem 

ocorrido grande evolução, o que é comprovado pela limitada bibliografia existente 

acerca da temática, por dois motivos distintos: as especificidades inerentes ao sector e 

a consequente inaplicabilidade de algoritmos de racionalização da produção ao mesmo. 

Não se pense contudo que, por não ser viável uma abordagem da logística da 

construção através de modelos numéricos, se torna despropositado estudar a logística 

aplicada a este sector. Na generalidade das indústrias mas, principalmente, na da 

construção, o fornecimento dos recursos necessários à actividade, quer sejam 

materiais, equipamentos, mão-de-obra ou subempreitadas, é um factor essencial para o 

sucesso do negócio. A optimização da gestão da cadeia de abastecimento para a 

indústria da construção constitui assim uma das formas de optimizar o funcionamento 

da empresa e de sobretudo aumentar a rentabilidade das suas operações. Só com uma 

apurada eficiência logística é que é possível ganhar vantagem competitiva no mercado 

actual e, em particular, no mercado internacional. 

Para isso, é necessário iniciar processos quer de consciencialização e divulgação junto 

dos empresários do sector, quer de reflexão acerca das dificuldades logísticas 

específicas do mesmo e de quais os caminhos a seguir para os solucionar. São, aliás, 

estas últimas ideias que estiveram na génese deste trabalho. 

A forma que se encontrou para estudar este tema foi através de uma abordagem 

progressiva da temática. Primeiro, compreendeu-se o conceito logístico genérico 

fazendo-se, depois, uma transposição pessoal do conceito para o âmbito da 



construção. A segunda fase (capítulo 3) serviu para se caracterizar o país escolhido 

para esta análise nas vertentes que têm importância para a questão. Por fim, elaborou-

se uma listagem de dificuldades logísticas inerentes à operação de um empreiteiro 

português em Angola e indicaram-se caminhos para melhoria ou solucionamento das 

mesmas. 
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Abstract 

 

The objectives of this essay are to analyze the role of logistics in the construction sites in 

Angola, to evaluate the problems inherent in this activity in this country and to present 

contributions for an all better system, so it can increase the rationalization of the 

production and, as a consequence of that, the competitiveness of Portuguese 

contractors operating in Angola. 

In spite of logistics being an administrative process that is incorporated, mainly, in the 

seriated industrial companies, it must also be applied to the construction industry 

because it presents unquestionable and vital benefits to its performance. Nevertheless, 

the evolution of logistics applied to the construction has been poor, which is proved by 

the limited bibliography in this area. This happens for two reasons: the intrinsic 

specificities of this industry and the consequent inapplicability of algorithms to rationalize 

production. Although it’s not viable to approach the logistics of construction through 

numeric models, it’s not unreasonable to study logistics applied to this area. Despite the 

fact that an approach to the construction logistics by numeric modeling is not viable, 

studying this theme continues to be meaningful. In most of the industries and especially 

in the construction one, the supply of resources (materials, equipments, workmanship or 

subcontractors) is an essential factor for the success of a business. The optimization of 

management of the supply chain for the construction industry constitutes one of the 

ways of optimizing a company and, especially, of increasing the profitability of its 



operations. Only through an improved logistic efficiency is it possible to take competitive 

advantage in the current market and, particularly, in the international market. 

In order for that to happen it is necessary to start making businessmen aware of the 

specific logistic difficulties in this industry and of ways to solve them either by disclosing 

them or by making businessmen reflect about them. As a matter of fact, these are the 

ideas that were the genesis of this work. 

The way that was found to study this theme was through a progressive approach. First, 

the general concept of logistics was conveyed. Secondly, a personal transposition of this 

concept into the construction sphere of action was done. The next step (3rd chapter) 

served to characterize the chosen country through the perspectives that matter for the 

question at hand. Finally, a list of logistic difficulties inherent in the operation in Angola 

of a Portuguese contractor was created and ways to improve or even solve them were 

pointed out. 
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