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RESPONSABILIDADES 

Orientar uma equipa que produz análises e estudos que dão suporte ao processo de 

tomada de decisão das estruturas de liderança da Comissão de Mercado de Capitais. A 

equipa também disponibiliza o material de suporte ao processo de formação de agentes 

de mercado e do programa de literacia financeira. 

MÁXIMA DE GESTÃO 

"Tenta, não para te tornares num homem de sucesso, mas sim num homem de valores", Albert 

Einstein. 

 

CARREIRA / curriculum vitae 

Emílio Londa, 34 anos, é natural do Zaire. É mestre em Economia pela Universidade Católica de 

Lisboa e licenciado em Economia pela Universidade Católica de Angola. Frequentou ainda 

diversos cursos de certificação em matérias económicas na Universidade do Texas, pelo FMI, 

International Data Corporation (IDC), com o professor Amândio Vaz Velho, pelo ICAP, 

especialista em prevenir riscos pós-negociação, e pelo International Capital Market Association 

(ICMA). Actualmente, é director do Departamento de Estudos e Análises da Comissão do 

Mercado de Capitais (CMC) e professor assistente das Cadeiras de Desenvolvimento Económico 

na Faculdade de Economia da Universidade Católica de Angola.  

Antes da CMC, trabalhou para o Ministério do Planeamento de Angola como técnico sénior do 

Gabinete de Acompanhamento à Política Macroeconómica e na Deloitte em Angola e Portugal, 

sendo ainda co-fundador da empresa Pareto Consulting, uma empresa muito próxima à 

Universidade Católica de Angola. Foi também investigador do núcleo de macroeconomia e do 

núcleo de energia do Centro de Estudos e Investigação Científica (CEIC), tendo participado no 

Relatório Económico 2009 e 2010, no Relatório sobre Energia em Angola 2010 e 2011 e no 

Relatório Social 2011. É co-autor e editor da 1ª Colectânea de Teses Económicas da 

Universidade Católica de Angola. 
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- Qual é a sua opinião face à actual situação económica do país?  

EMÍLIO LONDA (EL) - Angola está num processo de ajustamento em direcção aos seus reais 

fundamentos económicos. Este ajustamento está a ser brutal, pelo que a situação económica 

actual do país levará ao agravamento dos índices de profundidade da pobreza e de assimetrias 

de rendimento. Por outro lado, começamos a criar um primeiro consenso em torno da 

necessidade de mobilizar as nossas mais elevadas capacidades para superar a actual crise. Isto 

é muito positivo. Acima de tudo, estamos todos de acordo sobre as reformas fundamentais que 

a economia deve sofrer, faltando, contudo, uma discussão profunda sobre os detalhes de 

implementação das mesmas. Estou convicto de que, daqui a alguns anos, estaremos muito mais 

fortes. 

 

E&M - Quais os principais desafios que vê pela frente? 

EL - As políticas económicas de que o país precisa actualmente requerem um conhecimento 

mais profundo das estruturas económicas, o funcionamento dos diferentes mercados e a eficácia 

relativa dos diferentes instrumentos de política. Assim, diria que um dos maiores desafios é a 

criação, em tempo útil, de capacidades internas em matéria de análise económica, análise 

sectorial e nas áreas de métodos estatísticos e econométricos. Um outro pressuposto é a 

produção de estatísticas e informações que possibilitem este diagnóstico. Outro desafio 

fundamental para os tempos actuais é a modernização das estruturas de financiamento da 

economia. Um processo de saneamento das empresas públicas e de privatização por via da 

bolsa de valores permitiria dinamizar este mecanismo de financiamento da economia, além de 

conferir aos cidadãos uma oportunidade de participar no capital de empresas importantes. Um 

processo de privatização por via da bolsa é muito mais transparente e eficiente do que os demais 

processos. Penso que este é um dos desafios mais importantes, na minha área, nos tempos 

actuais. 

 

E&M - Como avalia o recém-lançado mercado de dívida corporativa e como pode ser uma mais-

valia para a diversificação da economia?  

EL - O mercado de dívida corporativa, recentemente lançado pela BODIVA, é um marco 

revolucionário na história económica de Angola, que marcará uma era de maior eficiência na 

alocação de crédito, baseada na transparência, disponibilização de informação e boa gestão 

corporativa. Num ambiente de elevação das taxas de juro activas na nossa economia e de 

redução significativa da liquidez, nada mais prudente do que dar a oportunidade às empresas 

melhor geridas a ter acesso à liquidez dos agentes mais avessos ao risco, que existe em 

quantidades ainda satisfatórias. Para o país, o benefício resultará de uma maior oportunidade de 



 
 
inclusão financeira, que será alavancada pelos fundos de investimentos e por uma maior literacia 

financeira. A premiação dos melhores gestores (aqueles que obedecem aos princípios da boa 

governação corporativa e que são os mais capazes de gerar lucros nas respectivas áreas de 

actuação) será uma mais-valia para uma economia que precisa de aumentar os níveis de 

competitividade. É importante saber que a intermediação financeira por via do mercado de 

capitais é menos custosa, o que é um benefício adicional, tanto para o credor (que recebe 

maiores juros), quanto para o devedor (que paga menos pela dívida). 

 

E&M - Que aspectos distinguem o mercado angolano da realidade dos países da região? 

EL - A economia de Angola tem uma história recente de crescimento importante. Contudo, tem 

uma elevada margem de expansão, mesmo no curto prazo. Basta, para tal, que reorganize os 

seus factores de produção, com base numa estratégia de industrialização sustentada na 

expansão das capacidades das pessoas e das empresas, que o coloque na cadeia de valor da 

economia mundial. Penso que poucos países africanos apresentam o mesmo potencial de 

expansão como Angola. Este é o grande factor diferenciador. 


