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Desde sempre, os governos independentes têm procurado diferentes fontes de 

financiamento para assegurarem o crescimento da actividade económica e o 

funcionamento articulado dos distintos sectores da economia.  

A mobilização desses recursos tem exigido por parte dos governos a atracção de investimentos 

estrangeiros para garantir o emprego e a formação bruta de capital fixo para alavancar o sector 

produtivo e o desenvolvimento da indústria extractiva. Em economias desenvolvidas, o 

financiamento à actividade produtiva tem contado com o apoio de vários actores e fontes 

internas, principalmente dos mercados de capitais, dos bancos, dos fundos de desenvolvimento 

e de capitais de risco. 

Os países com produto interno bruto acelerado têm criado fundos para apoiarem a actividade 

económica com recursos provenientes do petróleo e de outros sectores produtivos. Em Angola, 

um desses instrumentos foi criado em 20 de Novembro de 2008, com a constituição do Fundo 

Soberano de Desenvolvimento de Angola (FSDEA). Desde a sua criação, o FSDEA tem 

representado um papel importante na promoção do desenvolvimento socioeconómico de Angola, 

através da criação de riqueza para o povo angolano.  

Parte dos recursos deste fundo é proveniente do sector petrolífero e mineral que tem servido 

para apoiar projectos de desenvolvimento ligados aos sectores de educação, hotelaria e 

indústria, na construção de infra-estruturas e na criação de oportunidades para os cidadãos 

angolanos. Apesar do desenvolvimento que se assiste no sector bancário e financeiro nacional 

com a entrada em funcionamento da Comissão de Mercado de Capitais (CMC), as finanças 

carecem ainda de outras fontes de financiamento para a actividade económica, pois, as 

instituições bancárias têm sido ainda as únicas fontes de financiamento à economia. 

 

Por isso, vários actores da sociedade nacional têm procurado de forma racional produzir bens 

de consumo com os recursos disponíveis para o asseguramento do tecido empresarial privado. 

Assim, o FSDEA tem canalizado recursos às actividades produtivas prioritárias para acelerar o 

processo de diversificação em curso e na melhoria das condições de vida da população com a 

criação de mais postos de trabalho. Com o empossamento do novo Conselho de Administração 

do FSDEA, a instituição vai ganhar um novo dinamismo, pois os quadros vão poder conduzir de 

forma eficaz as políticas de gestão financeira. 



 
 
O actual cenário económico, motivado pela queda do preço do petróleo no mercado 

internacional, exige cada vez mais a valorização dos meios financeiros disponíveis. Os novos 

progressos registados na actividade económica internacional, motivados pelo aceleramento do 

sector industrial na Europa, não têm trazido novas esperanças à actividade económica nacional, 

devido à volatilidade dos preços da matéria- prima. 


