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FMI reuniu-se ontem em Luanda com a Comissão 

Económica do Conselho de Ministros para avaliar a 

execução do Plano Nacional de Desenvolvimento 

2013/2017 e o peso dos sectores petrolífero e 

financeiro na economia nacional. 

 

 Uma missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) reuniu-se ontem em Luanda com a 

Comissão Económica do Conselho de Ministros para avaliar a execução do Plano Nacional de 

Desenvolvimento 2013-2017 e o impacto da evolução dos sectores petrolífero e financeiro na 

economia nacional, anunciou o Ministério das Finanças em comunicado de imprensa. A missão 

do Fundo Monetário Internacional está em Angola para a avaliação do desempenho económico 

ao longo do último ano e até ao dia 25 aborda com o Executivo a proposta do Orçamento Geral 

do Estado (OGE) para 2016. O chefe da divisão do Fundo Monetário Internacional para África, 

Ricardo Velloso, chefia a missão que discute, ainda, com as autoridades, aspectos ligados as 

opções de política de curto prazo e os seus efeitos sobre a economia a médio e longo prazo, diz 

o comunicado do Ministério das Finanças. 

Durante duas semanas a delegação vai realizar uma avaliação do quadro fiscal de médio prazo, 

um instrumento importante para a gestão das finanças públicas. A equipa do Fundo Monetário 

Internacional vai, durante esse período, colher dados disponíveis e avaliar as políticas 

económicas e financeiras que permitem diversificar a economia angolana. A missão mantém 

encontros com os responsáveis da Sonangol, Banco Nacional de Angola, Comissão do Mercado 

de Capitais, Ministério da Construção, assim como entidades do sector empresarial privado e da 

imprensa especializada. A última missão do Fundo Monetário Internacional esteve em Angola 

em Junho do ano passado para as avaliações previstas no Artigo IV em matéria de política fiscal 

e financeira. O Artigo IV do Fundo Monetário Internacional prevê um acompanhamento regular 

das economias dos países membros e a identificação dos factores de fragilidade passíveis de 

causar instabilidade financeira ou económica. 
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Angola é um Estado-membro do Fundo Monetário Internacional desde 1989. O Ministério das 

Finanças considerou no comunicado que, nos últimos anos, o país desenvolve “activas e cordiais 

relações com as instituições de Bretton Woods” - FMI e Banco Mundial. O Fundo declara que as 

autoridades demonstram forte compromisso com o crescimento económico sustentado na sua 

estratégia de longo prazo denominada “Angola 2025”, assinalou o Ministério das Finanças no 

comunicado. 
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