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País com potencial para usufruir Bolsa de Valores relevante. O administrador executivo do 

Standard Bank em Angola, Luís Teles, considerou em Luanda que o país tem potencial para 

dispor de uma Bolsa de Valores das mais relevantes da África subsariana devido à dimensão da 

sua economia. A consideração foi feita durante uma conferência de imprensa realizada segunda-

feira, 16, que serviu para abordar o papel do Standard Bank Angola (SBA), no apoio e 

dinamização do investimento em Angola.  

Segundo o banqueiro, o papel do SBA será de operador para intermediar negócios com as 

entidades cotadas e basicamente ser uma entidade facilitadora desse processo, não só trazendo 

conhecimento que o banco tem no mercado, onde já existem Bolsas de Valores, nomeadamente 

a maior, a Bolsa de Joanesburgo denominada, JSA, onde o banco está cotado. "Curiosamente 

na África do Sul existe também uma Bolsa de Obrigações e o papel do banco é uma vez mais, 

trazer conhecimento, experiência e ideias. Trabalhar com regulador neste caso a Comissão de 

Mercado de Capitais (CMC), no sentido de apresentar o que está a ser feito para não se 

reinventar a roda", salientou Luís Teles. 

 

Financiamentos 

Nos últimos dois anos, o Standard Bank Angola financiou projectos públicos e privados no valor 

de mil milhões de dólares. Em 2014, 300 milhões de dólares do valor total financiado foram 

canalizados para o sector privado. Os projectos financiados, promovidos pela iniciativa privada 

mas também pelo Governo de Angola, enquadram-se maioritariamente nos sectores das infra- 

estruturas, da distribuição alimentar e da energia e águas, refere a instituição. Entre os públicos 

mais marcantes pontuam projectos como o financiamento das obras de reconstrução do 

aeroporto da Catumbela, no valor de 71 milhões de dólares e o reforço da estabilidade da rede 

eléctrica do Soyo, no valor de 120 milhões de dólares. Salienta-se ainda a participação em vários 

empréstimos concedidos, empresa petrolífera estatal, Sonangol, no valor de 375 milhões de 

dólares. 

 

http://insigte.com/login/ArticleInfo.aspx?ID=575384&etd=33


 
 
Na conferência de imprensa, Luís Teles, falou também da aposta do banco no apoio à 

diversificação da economia nacional, do alinhamento do Standard Bank com a política e as 

prioridades definidas pelo Governo, da abertura de novas agências e do aumento de capital, que 

deverá concretizar-se no decorrer de 2015. Com 520 trabalhadores, maioritariamente angolanos, 

o Standard Bank Angola conta actualmente com 24 agências espalhadas por várias províncias 

e prepara-se para abrir mais três balcões em 2015, nomeadamente em Viana, em Benguela e 

no Sumbe. 

O administrador executivo do SBA, que sublinhou a aposta que o maior banco de África fez e 

continuará a fazer no país - recorde-se que Angola está no Top 3 dos países africanos em que 

a casa mãe prevê aumentar e dinamizar a sua presença e os valores de investimento e de 

financiamento a concretizar nos próximos anos -vem-se reflectindo no nível de serviço prestado 

pela equipa de Angola, que tem vindo a ser premiada internacionalmente, e pela dinamização 

de serviços que acarretam mais valias para a economia angolana. Recorde-se que em 2014 o 

Standard Bank foi novamente eleito como o melhor banco de investimento a actuar em Angola, 

melhor banco de negócio cambial em Angola e melhor banco de "trade finance" em Angola, pela 

Global Finance Magazine, uma reputada revista internacional. 

Para Luís Teles, estas distinções resultam do investimento feito no desenvolvimento de 

competências dos colaboradores e do crescimento das equipas, por forma a disponibilizar ao 

mercado serviços inovadores e ao nível das melhores práticas internacionais, nas áreas 

prioritárias para o desenvolvimento económico e social de Angola. Em Julho de 2005, o Standard 

Bank abriu escritório de representação em Angola e, em Novembro de 2009, foi aprovada a sua 

licença bancária. Seguiu-se, pouco tempo depois, a abertura da primeira agência do Standard 

Bank Angola. Seguindo a estratégia de expansão da rede, que já conta com 24 balcões e caixas 

automáticas em funcionamento. 

Mais focado na banca de investimento a nível africano, o Standard Bank posiciona-se em Angola 

como uma entidade bancária disponível para apoiar projectos de investimento estruturantes mas 

também disponível para apoiar as actividades de particulares e de empresas que necessitem de 

serviços financeiros eficientes e profissionais. O grupo Standard Bank é o maior banco africano 

tanto em activos, como em capitalização bolsista. Tem como estratégia construir a organização 

líder em serviços financeiros com foco no continente africano e fazendo uso de todas as suas 

vantagens competitivas. As suas equipas concentram-se em criar valor de forma sustentável 

para os seus accionistas, atendendo às necessidades dos seus clientes no terreno, apoiando as 

suas operações dos países onde opera em África.  

Também tem um papel activo na conexão entre África e outros mercados emergentes, servindo-

se, para tal, do seu conhecimento em diferentes sectores de actividade, com destaque para os 



 
 
recursos naturais, a nível mundial. Opera em 20 países do continente africano, incluindo a África 

do Sul. O Standard Bank tem 152 anos de história e iniciou a sua expansão fora da África do Sul 

no início dos anos 90. Mais recentemente, o Standard Bank concluiu aquisições de relevo para 

as suas operações no continente, sobretudo no Quénia e na Nigéria. A África continua a ser a 

sua área de actividade principal, continuando a criar bancos de primeira linha nos países em que 

opera. 

 

O grupo emprega cerca de 50 mil pessoas em todas as regiões e oferece uma gama completa 

de serviços em toda a banca pessoal e empresarial, serviços bancários corporativos e de 

investimento e gestão de fortunas. A divisão de Banca Corporativa e de Investimentos do 

Standard Bank oferece aos seus clientes serviços bancários, comerciais, de investimento, gestão 

de risco e consultoria de apoio ao estabelecimento de ligações entre África e o resto do Mundo. 

Tem uma forte presença e oferta nos sectores de minas e metais, petróleo, gás e energias 

renováveis; energia e infra- estruturas; agro-negócio; telecomunicações e comunicação, para 

além de instituições financeiras. 

 

 

 


