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Os fenómenos económicos são cíclicos em todos os tempos e em todas as sociedades. 

Desde a crise económica e financeira que assolou inicialmente as economias mais 

desenvolvidas há mais de cinco anos, com repercussões mundiais, acentuaram-se os 

focos de incertezas um pouco por todo o mundo.  

Os efeitos da crise tornaram-se globais e, embora não estejamos perante cenários dantescos, 

temos de ser capazes de prestar atenção às campanhas de sensibilização das instituições 

financeiras internacionais e nacionais. Medidas de precaução na definição das despesas, 

contenção do endividamento público por parte do Estado e por parte das famílias, bem como a 

boa utilização dos recursos, tornaram-se uma obrigação. 

No discurso sobre o Estado da Nação, o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, 

pediu às empresas, famílias e sociedade em geral para eliminarem o desperdício e o supérfluo. 

Embora não tenhamos dados estatísticos fiáveis, acreditamos que quer as empresas quer as 

famílias incorrem ainda e em muitos casos em despesismo e práticas financeiras pouco 

recomendáveis. Sem prejuízo para os estímulos ao consumo, vitais numa economia de mercado, 

acreditamos que os hábitos de poupança, as boas práticas na gestão das despesas, têm de 

deixar de ser opção. E a sua obrigatoriedade resulta menos do actual contexto de incerteza e 

alguma “aflição” nos cofres e bolsos, mas sobretudo da necessidade de estimular a cultura da 

poupança. 

 

As instituições públicas e privadas, sobretudo as de cariz financeiro, devem desempenhar um 

papel activo na sensibilização das empresas e pessoas singulares sobre a importância da 

poupança. Tal como recomendam o Banco Nacional de Angola (BNA), a Comissão de Mercado 

de Capitais (CMC) e a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), 

todos os operadores do mercado financeiro bancário e não bancário têm a responsabilidade de 

promover os instrumentos e serviços que possuem para rentabilizarem a poupança das 

empresas e famílias. Mais do que ficar à espera pelos potenciais clientes e interessados nos 

seus serviços, é preciso que as referidas instituições cheguem ali onde os seus préstimos são 

esperados e desejados. 
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É verdade que as práticas de poupança devem ser preferencialmente estimuladas pelos 

rendimentos e que a maioria das famílias não possui rendimentos altos. Numa altura em que os 

angolanos se empenham para ver Angola alcançar o estatuto de País de Rendimento Médio, 

acreditamos que temos ainda muito trabalho pela frente para continuarmos a elevar os 

rendimentos de todos. Mas não é menos verdade que os hábitos de poupança devem começar 

com parcos rendimentos porque, como mostra a experiência, quem não poupa com os poucos 

rendimentos que tem dificilmente o faz com muitos.  

Trata-se de um desafio em que a componente cultural constitui o principal ingrediente para a 

efectivação dos hábitos de poupança, contrariamente à ideia de que se trata apenas de um 

problema de rendimentos. Precisamos de mudar. Por isso, insistimos na mensagem do 

Presidente da República quando disse: “Temos de saber poupar e trabalhar mais e melhor. A 

despesa tem de ser mais eficaz e eficiente.” 

Com uma pedagogia sublime, José Eduardo dos Santos disse a cada angolano: “Na actual 

conjuntura, temos de fazer mais e melhor com menos. Isto significa que temos de alterar modelos 

e práticas de mobilização e utilização de recursos.” Na verdade, o Presidente da República apela 

a repensarmos determinados hábitos e práticas que, atendendo ao contexto económico e 

financeiro, devem estar adaptados à actualidade sob pena de não nos acautelarmos contra 

determinados imprevistos. Urge adaptarmos os recursos ao momento que vivemos porque não 

podemos persistir num modelo de despesa de um contexto que mudou completamente. 

 

Numa altura em que nos aproximamos do Dia Mundial da Poupança, instituído no dia 31 de 

Outubro de 1924, no âmbito do primeiro Congresso Internacional de Economia, os apelos de 

moderação no consumo, contenção dos gastos supérfluos, entre outras práticas, são para serem 

seguidos. Embora os indicadores macroeconómicos mostram alguma estabilidade e 

perspectivas animadoras para o futuro da economia nacional, não há dúvidas de que as 

instituições do Estado precisam de continuar o seu trabalho.  

Em termos relativos, temos de ser capazes de nos anteciparmos aos fenómenos económicos 

gravosos com medidas adequadas ao contexto e práticas que reflictam o momento. Acreditamos 

que as mensagens e apelos de instituições como o BNA, a CMC e a ARSEG chegam às 

empresas, famílias e pessoas singulares, razão pela qual temos fundadas expectativas de que 

novos hábitos vão ser cultivados. Esperamos que as mensagens para as empresas e famílias 

trabalharem mais, gastarem menos e pouparem sejam recebidas e materializadas para bem de 

uma cultura de poupança que deve fazer morada entre nós. 

 


