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Luanda - A delegação angolana que se encontra em 

Lima a participar na reunião anual do Banco Mundial 

(BM) e Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve 

segunda-feira um encontro com a vice-presidente para 

a área do Tesouro do Banco Mudial, Arrumna Oteh. 

Durante o encontro, o Ministro Armando Manuel e o governador do Banco Nacional de Angola, 

José Pedro de Morais, prestaram alguns esclarecimentos relativamente às opções de política 

fiscal, monetária e cambial em curso para mitigar os efeitos decorrentes da baixa do preço do 

petróleo, da receita fiscal e do nível de oferta de cambais, estabelecendo um novo nível e 

prioridades para o acesso de cambiais, assim como um novo piso da despesa pública. 

Questionado sobre a relação com as agências internacionais de rating, Armando Manuel 

enfatizou ainda que não obstante o facto da agência de rating Fitch ter ajustado o rating de 

Angola, para B+, devido aos factores acima mencionados, esta agência manteve o perfil 

”estável”, fruto da solidez das medidas de política económica que vêm sendo adoptadas para 

mitigar os efeitos associados da baixa do preço do petróleo. 

Armando Manuel partilhou ainda a estratégia de financiamento em curso, tendo destacado que, 

para além do acesso a fundos externos, o Ministério das Finanças lançou uma captação de 

fundos no mercado doméstico mediante a emissão de obrigações do tesouro em moeda externa, 

constituindo-se num instrumento complementar à perspectiva de emissão futura dos títulos de 

divida soberana no mercado Internacional. Por seu turno, a vice-presidente do BM reiterou ainda 

a disponibilidade de sua organização em apoiar a formação e treinamento de quadros do BNA 

em termos de gestão das Reservas Internacionais Liquidas e quadros do Ministério das Finanças 

em termos das melhores praticas de condução de uma estratégia de gestão da divida soberana. 

 

Pela parte angolana estiveram no encontro o Ministro das Finanças, Armando Manuel, o 

governador do BNA, José Pedro de Morais e o secretário de Estado do Tesouro, Leonel Silva, 

para além de alguns directores nacionais, e Ana Dias Lourenço, directora executiva da 25ª 

Constituência para África junto do BM. Ressaltar que o Ministério das Finanças concluiu 

recentemente uma negociação satisfatória com o Banco Mundial tendo este desembolsado 

menos de meio bilião de dólares, no passado mês de Setembro, estando agora a negociar os 
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termos de uma garantia para permitir alavancar fundos comerciais externos. Por esta razão, 

Arrumna Oteh enfatizou o trabalho conjunto em numerosos projectos, particularmente com os 

países exportadores de petróleo e de outras commodities cujos preços sofreram uma queda, 

com impacto Director nas metas de crescimento económico. Com Angola, a responsável do BM 

manifestou o interesse da sua organização em “apoiar a aceleração da diversificação 

económica”. 

 

Recorde-se que a Vice-Presidente do BM para a Tesouraria, Arunma Oteh, é uma reputada 

especialista em matéria de mercados financeiros e foi nomeada recentemente para conduzir os 

destinos da Tesouraria do Banco Mundial, factor que converge com a recomendação dos 

governadores africanos do Grupo Caucus, em ver acrescido o número de profissionais africanos 

em posições de gestão do Grupo do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Foi por 

muito tempo quadro do Banco Africano de Desenvolvimento, aonde exerceu várias funções, para 

além de ter sido directora da Comissão do Mercado de Capitais da Nigéria e membro do 

Conselho de Administração da IOSCO. 

 

 


