
 
 

Angola: Falta de poupança inibe investimento 
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A falta de conceitos económicos mais básicos para tomar decisões de poupança e 

investimento no seio das famílias tem implicações na economia nacional, considerou 

ontem o Ministro das Finanças. 

Archer Mangueira declarou, no final do V Encontro Anual de Quadros da Comissão do Mercado 

de Capitais (CMC), que só com a generalização de hábitos de poupança e investimento se 

incluirá verdadeiramente as populações no sistema financeiro, conferindo-lhes, a médio e longo 

prazo, a necessária robustez.  

“O acesso aos serviços financeiros desempenha um papel crítico no desenvolvimento, na 

facilitação do crescimento económico e na redução das desigualdades de rendimento”, declarou 

Archer Mangueira, que acrescentou que a inclusão financeira capacita a população pobre para 

a poupança e a tomada de empréstimos, beneficiando grupos desfavorecidos como as mulheres 

e os jovens, os mais idosos e as comunidades rurais. 

“Se não formos capazes de promover a poupança, como corolário das políticas de rendimentos 

e preços, não estaremos em condições de reunir no mercado de capitais, o capital de que os 

agentes empreendedores e o Estado necessitam”, disse Archer Mangueira, que insistiu em que, 

sem uma cultura de poupança e investimento, corre-se o risco de não se ter o crescimento que 

se espera dos fundos de pensões, que têm grande importância nos mercados de capitais. 

O Ministro pediu a aposta numa cultura de poupança e investimento que previna o futuro, como 

a melhor forma do mercado se adaptar. “Estarmos preparados é a melhor forma de 

respondermos aos desafios deste tempo novo, que são muitos e muito grandes”, advertiu. 

Na abertura da reunião, na quarta-feira, Archer Mangueira disse que apesar de mercado de 

capitais ser uma realidade palpável em Angola, ainda está muito aquém do grande objectivo que 

esteve na base da sua criação, que foi o de ser um canal alternativo para financiar o 

desenvolvimento da economia nacional.  

Os participantes ao V Encontro Anual dos Quadros da Comissão do Mercado de Capitais 

debateram ao longo de dois dias questões ligadas ao sector regulador, sociedades gestoras, 

distribuidoras e correctoras, fundos de investimento e instituições financeiras bancárias e não 

bancárias, um tipo de actividade empresa novo em Angola. 


