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Sector financeiro nacional mostra indicadores fiáveis 

As políticas orçamentais e cambiais adoptadas pelas autoridades contribuem para o bom 

desempenho dos rácios macroeconómicos em diferentes sectores produtivos segundo um 

relatório do Banco Mundial 

O representante do Banco Mundial (BM) para Angola, Mazen Bouri, afirmou, esta semana, haver 

desde o ano passado um bom progresso no sector financeiro angolano. O especialista sénior do 

sector de desenvolvimento privado do Banco Mundial disse que o grupo que lidera tem como 

objectivo ajudar as autoridades angolanas a implementar uma nova estratégia para o 

desenvolvimento do sector financeiro e melhor o acesso ao mercado financeiro, numa 

perspectiva de longo prazo. Mazen Bouri afirmou que, neste momento, há mais acesso aos 

serviços financeiros, agências, clientes e contas. "É uma boa iniciativa e também achamos que 

o sector financeiro está a jogar o seu papel na diversificação da economia, assim como a 

melhorar os aspectos das pequenas e médias empresas", disse. 

Na visão do especialista, existem ainda alguns desafios para melhorar o desempenho do sector 

financeiro, embora diga sentirem que o Governo tem o compromisso de continuar neste caminho. 

Conforme assegurou,' esta é a missão primária da instituição, e precisa-se de trabalhar mais, em 

parceria com o Governo angolano, para fazer uma análise mais profunda e chegar-se a 

conclusões mais concretas. Durante os 11 dias de trabalho em Luanda, a delegação do BM 

chefiada por Mazen Bouri manteve reuniões com alguns funcionários dos ministérios das 

Finanças e da Economia do Banco Nacional de Angola, de agências seguradoras, da banca 

comercial e de diversas empresas do sector público e privado. 

O encontro que decorreu no edifício sede do Ministério das Finanças foi testemunhado também 

por funcionários seniores da Comissão de Mercado de Capitais. De recordar que a "First mission" 

é um projecto de assistência técnica do BM. O doador chama-se First Trust Found, um 

mecanismo de financiamento a nível global, que tem como missão apoiar vários tipos de 

projectos, designadamente nos domínios da estratégia, diagnóstico e avaliação. 

http://insigte.com/login/ArticleInfo.aspx?ID=604354&etd=23
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África Subsahariana 

O crescimento da África subsahariana abrandará 4 por cento em 2015, contra os 4,5 registados 

no ano passado, de acordo com as previsões do Banco Mundial. Segundo um comunicado de 

imprensa da instituição de Bretton Wood, citando a nota "O pulso de África", este declínio reflecte 

a queda dos preços do petróleo e de outras matérias-primas. Assim, para 2015, a previsão é 

inferior aos 4,4 por cento da média anual de crescimento das duas últimas décadas, ainda mais 

baixo das taxas máximas de crescimento em África, que são de 6,4 por cento no período de 

2002-2008, excluindo a África do Sul. "Apesar de enfrentar fortes ventos contrários e novos 

desafios, a África subsahariana está ainda a registar um crescimento. E com os desafios surgem 

também as oportunidades", disse Makhatar Diop, vice-presidente para África do Banco Mundial. 

 

Por isso, adianta que "o fim do super ciclo das matérias-primas criou uma nova janela de 

oportunidades para avançar com a próxima vaga de reformas estruturais e tornar o crescimento 

em África mais eficaz na redução da pobreza". O comunicado acrescenta ainda que, em países 

importadores de petróleo, como a Costa do Marfim, Quénia e Senegal, o crescimento deverá 

manter-se robusta No Ghana, uma inflação ainda elevada e a consolidação orçamental pesarão 

sobre o crescimento. Na África do Sul, o crescimento continua cercado por problemas no sector 

de electricidade. No entanto, os fluxos do investimento directo estrangeiro foram modestos em 

2014, reflectindo um crescimento mais lento nos mercados emergentes e a quebra dos preços 

de matéria-prima. Neste caso, os países africanos continuam a procurar os mercados bolsistas 

internacionais para financiar projectos de infra-estruturas; a Costa do Marfim voltou ao mercado 

no passado mês de Fevereiro e a Etiópia fez uma emissão de estreia em Dezembro de 2014. 

 

Peso da dívida 

Embora o peso da dívida se mantenha na generalidade gerível, os rácios dívida-PIB de países 

com aumento do acesso ao mercado obrigacionista aumentaram em anos recentes. No ano fiscal 

de 2015, o Banco Mundial atribuiu 15,7 mil milhões de dólares de novos empréstimos para mais 

de 160 projectos em toda a África. Há ainda uma verba recorde de 10,2 mil milhões de dólares 

em créditos e concessões a juro-zero da Associação Internacional de Desenvolvimento, AID 

(para os países mais pobres), o que representa o mais elevado contributo da sua acção em 

qualquer região e na história do Banco Mundial. 

 


