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A evolução da dívida pública, gestão do orçamento, projecções e tendências de 

crescimento da economia são, entre outros, os temas que vão dominar as discussões 

entre as autoridades angolanas e a delegação do Fundo Monetário Internacional (FMI), que 

se encontra em visita de trabalho ao País. 

A agenda de trabalho da missão, que termina dia 29 de Março, consta discussões ligadas à 

evolução recente da economia angolana, investimento público em 2016, os indicadores 

monetários e da balança de pagamentos. 

De acordo com o programa de actividades a que a Angop teve hoje acesso, a missão, chefiada 

pelo economista Ricardo Veloso, vai discutir também com a equipa económica assuntos relativos 

à estratégia de gestão da divida pública, a evolução das contas a pagar, pagamento de atrasados 

e as perspectivas do sector petrolífero. 

A reforma tributária em curso e outras medidas para aumentar a arrecadação de receitas 

não-petrolífera, assim como a regulação e supervisão bancária, constam de igualmente da 

agenda de trabalho. 

A delegação do FMI, que se encontra em Luanda desde quarta-feira, manteve um encontro de 

concertação desta agenda com a equipa económica do Governo (Ministro das Finanças 

Archer Mangueira, da Economia, Abrahão Gourgel e o Governador do Banco Nacional de 

Angola, Valter Filipe). 

Encontros separados com a Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional, com 

os membros do Conselho de Administração da Sonangol, da Administração Geral Tributária 

(AGT), do Instituto Nacional de Estatística (INE), Fundo Soberano de Angola, Comissão de 

Mercado de Capitais (CMC), Bancos Comerciais e entidades do sector empresarial privado, 

fazem parte da agenda. 

Estes encontros da delegação do FMI vão marcar a preparação da missão de consultas anuais 

ao abrigo do Artigo IV, que está fixada para o final deste ano. 



 
 
A última missão ao abrigo do IV Artigo do Fundo Monetário Internacional decorreu em Novembro 

de 2016. 

O Artigo IV dos estatutos do FMI prevê a avaliação regular da política económica dos estados 

membros, implicando uma aferição quanto à compatibilidade das políticas com a estabilidade do 

sistema monetário internacional. 


