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A reunião do Caucus Africano 2015 em Angola vai 

acolher 54 nações africanas e representantes das 

instituições de Bretton Woods no Centro de 

Convenções Talatona. Angola acolhe pela primeira 

vez, em Luanda, a reunião do grupo - de governadores 

dos Bancos Centrais africanos e de ministros das 

Finanças junto do Banco Mundial (BM) e do Fundo 

Monetário Internacional (FMI), que se realiza de 27 a 28 

deste mês.  

O Caucus Africano, plataforma de concertação dos países africanos, a realizar-se em Luanda, 

em parceria com o FMI e o BM é uma ante-câmara de concertação para as reuniões do FMI e 

BM, que este ano acontecem em Lima, capital do Pera, em Outubro.  

Para o economista Jaime Fortuna é importante que se discuta em Luanda as modalidade de 

financiamento das instituições de Bretton Woods, que no seu entender são rígidas e ao invés de 

promoverem a expansão económica, agravam a situação devido ao elevado grau de austeridade. 

"Os financiamentos têm de ser para promover a expansão económica e não promover a 

retracção, porque quando as economias solicitam financiamento é porque já apresentam 

debilidade, qualquer situação que seja para agravar ela acaba por prejudicar o contesto de 

recuperação económica", justificou.  

O economista defende um consenso entre os representantes dos Ministérios das Finanças e os 

Governadores dos Bancos Centrais africanos no sentido de se discutir um novo paradigma no 

modelo de concessão de financiamento que é feito pelas organizações de Bretton Woods, 

nomeadamente, FMI, BM e BAD. O especialista entende que os representantes africanos, na 

reunião de Outubro, devem ter atenção sobre aquilo que são os mecanismos de actuação das 

referidas instituições internacionais de fomento económico.  

Referiu-se aos BRICs, como exemplo, que recentemente anunciaram a criação de um banco dos 

BRICs que visa fundamentalmente conceder financiamento aos países Brasil, Rússia, índia e 

China. O que considera preocupante em função das modalidades em termos de concessão de 
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financiamento usadas pelas instituições de Bretton Woods. "Adicionalmente, devo também dizer 

que é facto assente entre as economias africanas que se olharmos aquilo que tem sido o parceiro 

China em termos de concessão de financiamento e menor grau de ingerência, mas com um 

acompanhamento dos financiamentos concedidos, passa a ser um novo paradigma daquilo que 

devem ser as novas modalidades de financiamento", disse. 

Portanto defende a quebra do paradigma e adopção de um novo modelo de financiamento que 

convirja com aquilo que são os objectivos dos beneficiários. Para Jaime Fortuna a realização do 

evento em Angola representa o prestígio político que o país alcançou, que demonstra a 

importância económica que Angola tem em África de maneira gera) e fundamentalmente na 

região subsariana do continente. 

A presidência do Caucus alterna anualmente entre os membros. O actual Presidente é o Ministro 

das Finanças de Angola, Armando Manuel. A reunião do Caucus Africano 2015 em Angola vai 

acolher 54 nações africanas e representantes das instituições de Bretton Woods no Centro de 

Convenções Talatona. A próxima reunião do FMI e do Banco Mundial acontecerá em Outubro 

em Lima, no Pera, facto que representa o retorno da instituição financeira internacional à América 

Latina depois de 50 anos para realizar seu principal evento anual.  

 

Angola poderá ultrapassar o nível de crescimento da China 

O aumento do consumo potenciado pela classe média emergente, alinhado com o crescimento 

anual de cerca de 8%, poderá adicionar, 1,1 biliões de dólares ao PIB africano até 2019, com a 

Etiópia, o Uganda e Moçambique entre os mercados com maior crescimento, e as grandes 

economias como a Nigéria, a África do Sul, o Egipto e Angola a manterem um desempenho muito 

positivo. As previsões são do estudo The Consumer Review 2014. África: Uma Visão do Século 

XXI da Deloitte. 

Com as economias emergentes - tais como a China, a índia e o Brasil - a demonstrar sinais de 

abrandamento, o relatório revela que as empresas estão a olhar cada vez mais para os mercados 

africanos emergentes, de forma a compensar este abrandamento. De facto, prevê-se que, nos 

próximos cinco anos, 15 países africanos - nos quais se incluem Angola, Nigéria, Etiópia, 

Uganda, Tanzânia e Zâmbia - ultrapassem o nível de crescimento chinês. 

 

 

 

 



 
 
 

TRIBUNA 

Os benefícios da assistência do FMI 

Galvão Branco 

Os países membros do Fundo Monetário Internacional - FMI - devem observar ao disposto do 

ARTº 4 da sua Carta Constitutiva que no essencial se traduz na realização anual de uma missão 

de consulta com o propósito de avaliar e monitorizar o seu desempenho económico e monetário 

e recomendar políticas e medidas que visam essencialmente corrigir eventuais desequilíbrios 

nas balanças de pagamentos e nos sistemas cambiais. Nem sempre estas missões de consulta 

merecem o beneplácito dos países membros já que o nível de exigências e condições não estão 

compaginadas com as suas estratégias e objectivos políticos, tendo-se inclusivamente criado em 

muitos países sobretudo em vias de desenvolvimento, um "síndroma" com relação aos 

designados "Programas de Ajustamento Estrutural" que impõe medidas severas de contenção 

de gastos públicos com os consequentes reflexos de natureza social. 

 Tornou-se portanto adequado o propósito de concertação que a reunião dos Ministros das 

Finanças e Governadores dos Bancos Centrais Africanos vão realizar em Angola, de modo ao 

estabelecimento duma estratégia que permita que os programas de ajuda e a concessão de 

empréstimos se ajustem aos Programas de desenvolvimento de cada País africano desonerando 

de exigências de excessivas medidas de austeridade e consolidação orçamental que possam 

provocar impactos negativos na estabilidade social, já por si, bastante precária na maioria dos 

países africanos.  

Contudo no âmbito dessa monitorização que o ARTº 4 estabelece, os países devem ser 

permissíveis as exigências que se referem à adopção de normas e praticas de boa governação, 

distribuição equitativa da riqueza, qualidade da despesa pública e um modelo sólido que 

proporcione uma estabilidade macroeconómica sustentável. Considero que no nosso caso, 

quando da crise de 2008/2009 o recurso feito a assistência do FMI por via do " Acordo Stand by", 

foi bastante útil não só em matéria do equilíbrio da nossa balança de pagamentos, mas sobretudo 

na adopção de várias regras que concorrem para a transparência e a melhoria da prestação de 

contas. Creio que temos muito a beneficiar com o aproveitamento da cooperação e assistência 

do FMI sobretudo no presente momento em que o País se confronta com uma situação financeira 

bastante difícil. 

Galvão Branco é consultor de empresas universitário 



 
 
COOPERAÇÃO 

Delegação do FMI no país 

De acordo com um comunicado do Ministério das Finanças a que o SE teve acesso, uma equipa 

do Fundo Monetário Internacional (FMI) encontra-se em Angola para uma jornada de consulta/ 

acompanhamento da economia angolana, ao abrigo do artigo IV do Acordo Constitutivo da 

organização. 

 

A delegação iniciou ontem, quarta-feira, 12, uma visita de trabalho ao país que se prolongará até 

ao próximo dia 25 de Agosto do corrente ano. A Sessão de abertura decorreu nas instalações 

do Ministério das Finanças, com a participação dos Ministros das Finanças, Planeamento e 

Desenvolvimento Territorial, Economia. Administração Pública Trabalho e Segurança Social, 

assim como a presença do Governador do Banco Nacional de Angola e dos Secretários para os 

Assuntos Econômicos do Presidente da Republica e do Vice-Presidente. A agenda de trabalho 

da Missão do FMI reserva, entre outros, a discussão com as autoridades angolanas de temas 

ligados à política económica do Executivo, no âmbito dos objectivos e metas do Plano Nacional 

de Desenvolvimento (PND), e uma especial atenção ao impacto dos recentes acontecimentos 

internacionais no domínio petrolífero e financeiro, com impacto na economia domestica.  

A Missão do FMI vai igualmente discutir com a equipa económica governamental aspectos 

ligados às opções de política do curto prazo e os seus efeitos sobre o médio e longo prazo, bem 

como dar uma especial atenção ao preparo da proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) 

para o exercício económico 2016, no sentido de se conhecer as limitações decorrentes da 

diminuição do preço do barril de petróleo no mercado internacional, bem como as perspectivas 

orçamentais para o próximo ano. 

Neste sentido, a missão que é chefiada por Ricardo Veloso, responsável da divisão do FMI para 

África, irá igualmente efectuar uma avaliação do quadro fiscal de médio prazo, como um 

instrumento importante para a gestão das finanças públicas, protegendo as despesas prioritárias 

da volatilidade dos preços e produção petrolífera e a necessidade do país continuar a acumular 

reservas internacionais, tendo em conta os riscos externos elevados e contínua dependência de 

Angola ao petróleo. 

A equipa do FMI irá também colher dados e avaliar as políticas económicas e financeiras que 

estabelecem a base para permitir a transformação estrutural e diversificação da economia 

angolana. Nestas duas semanas em Angola, o FMI manterá outros encontros com responsáveis 

da Sonangol, Banco Nacional de Angola, Comissão do Mercado de Capitais, Ministério da 

Construção, entidades do sector empresarial privado e imprensa especializada. A última missão 

do FMI, ao abrigo do artigo IV, realizou-se em Junho de 2014 e incidiu sobre diversas matérias, 
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dando particular realce à política fiscal e ao sector financeiro. O artigo IV do Acordo Constitutivo 

do Fundo Monetário Internacional consubstancia-se no acompanhamento regular das economias 

dos países membros, identificando os factores de fragilidade passíveis de causar instabilidade 

financeira ou económica. 


