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 Economista Emílio Londa avalia com pessimismo a 

possibilidade de crescimento económico nestes dois 

anos 

O Director do Departamento de Estatística e Análises da 

Comissão de Mercados de Capitais (CMC), Emílio Londa, 

disse esta Quarta-feira, que as empresas angolanas 

terão poucas possibilidades de crescimento neste e no 

próximo ano. 

 Emílio Londa, que dissertava sobre a "Alavancagem das empresas para a diversificação da 

economia", durante a realização do IV Encontro Anual da CMC, explicou que algumas economias 

como a de Angola que dependem substancialmente do preço do petróleo vão continuar a ter 

dificuldades para alcançar ou recuperar o equilíbrio orçamental perdido. "Numa situação de 

défices fiscais consecutivos e repetitivos o problema do défice de estado pode depois transferir-

se para a economia e as taxas de juros localmente aumentarem bastante, e as empresas 

angolanas terem dificuldades de financiamento", fundamentou. 

Essa sequência de acontecimentos vão fazer com que as empresas angolanas cresçam com 

menor possibilidade neste e no próximo ano. Neste contexto, considerou ser necessário 

implementar políticas e activar todos os instrumentos possíveis no sentido de se viabilizar a 

actividade de financiamento à economia e a criação de instrumentos como a bolsa de valores e 

outros mecanismos de financiamento. No seu ver, isto permitirá que a actividade seja mais barata 

e as empresas consigam financiamentos, pagando menos juros, e também aquelas empresas 

que tenham disponibilidade de poupança possam encontrar uma plataforma onde possam aplicar 

esses recursos. 

A nível da viabilidade do ambiente de negócios onde actuam as empresas considerou haver 

muito por se fazer, criando mercados e condições de concorrência para as empresas, recursos 



 
 
humanos, infraestrutura de transporte, energética e logística. "Deste modo conseguiremos 

reduzir o impacto destes riscos a que estamos expostos e viabilizar a economia angolana", frisou. 

A secretário de Estado das Finanças, Dra. Valentina Filipe, considerou que o mercado mobiliário 

afigura-se como um poderoso canal alternativo para financiar o desenvolvimento da economia 

nacional. De acordo com a responsável, que discursava na abertura do encontro, a baixa 

persistente dos preços nos mercados internacionais das commodities obriga a acelerar a 

mudança de paradigma da economia nacional. 

Temas em abordagem 

Os quadros da CMC e os demais intervenientes do sistema financeiro nacional vão discutir 

questões que visam atingir o crescimento e a maior capacitação das empresas angolanas por 

via do Mercado de Capitais. Dentre outros, estão a ser discutidos temas como: "As Bases 

Técnicas sobre o anteprojecto de Lei das autoridades reguladoras", "O recurso à emissão de 

obrigações como alternativa de financiamento das empresas na actual conjuntura", 

"Financiamento das empresas na actual conjuntura", "Bolsa de mercadorias e desenvolvimento 

económico" e "Balanço do Ano da Literacia Financeira" 


