
 
 

Gestor bancário considera momento actual de 

crise 'ideal' para investir 
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Apesar do momento de crise na economia nacional, 

motivado pela queda do preço do petróleo e a escassez 

de divisas no mercado, esta é a altura "certa" de os 

empresários apostarem no investimento e na 

prossecução e execução dos seus projectos no país, 

aconselha o administrador executivo do Standard 

Bank, Luis Teles. 

Nós estamos numa fase em que é necessário convencer os investidores e os empresários de 

que esta é a altura certa para investir e não de parar ou desacelerar ou cancelar os projectos" - 

disse ontem o responsável numa entrevista à emissora Luanda Antena Comercial (LAC) em que 

foi convidado para falar dos resultados da sua instituição bancária desde a sua entrada em 

funcionamento em Setembro de 2010. Segundo o bancário, apesar de se notar uma 

desaceleração do consumo e do investimento, a verdade é que ao longo deste ano se nota um 

foco diferente na economia em relação aos custos. Este facto leva a que o sector bancário e as 

empresas se preocupem mais e sejam cada vez mais exigentes na tentativa de reduzir ou 

optimizar as suas estruturas de custos. "Isso faz com que a concessão de créditos seja mais 

lenta e o BNA recentemente emitiu uma nota em que fala sobre o crescimento mensal do crédito. 

O mês transacto foi praticamente nulo. Por isso há uma retracção por parte dos empresários e 

investidores e uma maior diligência e preocupação da parte do BNA para que os bancos tenham 

uma gestão de risco mais activa e que criem provisões para o crédito mal parado" -disse o 

bancário. 

 

Ano de crise também para o sector bancário 

Luís Teles afirmou considerar este ano "bastante" desafiante para o sector bancário, devido a 

queda do preço do petróleo que tem um impacto significativo no risco de créditos da economia 

angolana. Segundo ele, o facto do preço do petróleo ter caído e ter provocado uma 
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desaceleração económica e a consequente redução do investimento este ano, faz com que os 

clientes empresariais dos bancos estejam numa fase de alguma reserva em relação ao 

investimento. O desafio a nível da concessão de créditos não está a correr como esperado. "Do 

ponto de vista do Standard Bank tínhamos como objectivo crescer significativamente a carteira 

de créditos, que é um facto embora esteja a acontecer de forma paulatina e a um ritmo mais 

lento do que estaríamos a espera". 

 

Exige-se diálogo pragmático 

No seu ver, o crescimento na concessão de crédito no país, tendo em vista a dinamização da 

economia, passa pelo engajamento de todos os envolvidos no processo. Para tal, o diálogo entre 

as instituições bancárias, os empresários e a Associação dos Industriais de Angola (AIA) tem de 

existir de forma mais prática do que tem acontecido até agora. "É um tema complexo mas penso 

que estamos no bom caminho. O diálogo aumentou bastante nos últimos 12 a 18 meses entre 

todas as entidades mas ainda há um caminho a percorrer, no sentido de poder facilitar o crédito 

à economia"- disse. Outra componente importante no processo é o Estado, que a seu ver, tem 

feito um grande esforço para tentar dinamizar o crédito à economia, criando novas soluções e 

mecanismos de apoio, como o caso do Angola Investe. Entretanto, diz ser necessário uma 

actualização constante da estratégia e uma avaliação dos mecanismos que foram criados, de 

modo a perceber se os mesmos estão ou não a alcançar os objectivos predefinidos. 

 

"Se os mecanismos não estão a alcançar as metas e o crédito e o investimento não estão a 

crescer é necessário agir rápido, no sentido de alterar os parâmetros. E isso só é possível com 

a contribuição dos empresários e dos bancos de modo a chegar-se a um consenso" - disse. No 

seu entender, as pessoas têm de compreender que os bancos são rentáveis apenas se 

concederem crédito. "Portanto, os bancos são os principais interessados em dar créditos só que 

os bancos só podem fazê-lo se tiverem algum conforto ou uma garantia de que o crédito será 

reembolsado. Caso contrário poderia resultar numa perda significativa para o banco e 

naturalmente os accionistas do banco não querem ter essa perda". Luís Teles considera, por 

outro lado, ser necessário incentivar-se cada vez mais as famílias a cultivar o hábito pela 

poupança sendo um dos produtos bancários pouco procurado pelos clientes. 

"Existe um produto que não tem tido muita procura. Estou a falar dos produtos de poupança que 

é muito importante e a literacia financeira também tem a ver com o facto de as pessoas 

aprenderem a fazer poupança e não apenas a endividarem-se excessivamente depois não terem 

capacidade com o seu rendimento mensal de fazer face ao seu crédito. Esperemos que com o 

desenvolvimento da Bolsa de Valores em Angola através do esforço da Comissão de Mercado 



 
 
de Capitais isso possa acontecer" - disse. Relativamente à questão da escassez de divisas 

considerou que o BNA está simplesmente a precaver-se, mantendo os níveis de reservas 

elevados. Na sua opinião, a instituição não pode pura e simplesmente vender todos os dólares 

necessários para manter a economia solvente, daí a necessidade de haver uma maior disciplina 

na venda de divisas. 

Actualmente com cerca de 24 agências espalhadas pelo país e previsão de abertura em mais 

cinco nos próximos tempos, o responsável bancário apontou 2014 como o ano em que a 

instituição começou a obter os primeiros resultados positivos, chegando a um crescimento na 

ordem dos 140 por cento e 2 mil milhões de dólares em activos. O banco tem, neste momento, 

mais de 2 biliões de dólares em activos, o que permitiu-lhe dar um salto no ranking das 

instituições financeiras angolanas e posicionar-se entre as 10 maiores. "Os resultados de 2014 

foram francamente bons. O banco pela primeira vez teve lucro em Angola desde setembro de 

2010. 2011, 2012 e 2013 foram anos de investimento em que o banco teve resultados negativos. 

Em 2014 apresentou resultados positivos" - disse. Segundo Luís Teles, esta dinâmica vai 

continuar com o crescimento do seu activo, depósitos e a sua carteira de créditos, caso tudo 

corra como esperado. 

O Standard Bank integra o Standard Group que é uma instituição financeira africana quotada na 

bolsa financeira de Joanesburgo, com sede na África do Sul e cuja estratégia é investir somente 

no continente africano. Angola, sendo uma economia em crescimento e com um potencial em 

termos de recursos naturais, é a terceira maior da África Subsariana, faz parte do número de 

países prioritários para o Standard Group que visa fazer parte do seu sistema financeiro e apoiar 

o seu desenvolvimento económico. 

 

 

 

 


