
 
 

Angola deve apostar na transparência, recomenda 

FMI 
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Na visão de Ricardo Velloso, chefe da delegação 

do FMI, que está em Luanda, no quadro da 

avaliação económica ao país, a transparência no 

mercado de capitais é necessária para se garantir 

a confiança dos investidores. 

 

Os actuais desenvolvimentos do sistema financeiro angolano, principalmente a crise cambial 

instalada, ameaça a confiança no mercado de capitais. Por isso, Ricardo Velloso, representante 

do Fundo Monetário Internacional para África, aconselha Angola a apostar na transparência, de 

modo a tornar o seu mercado de capitais numa verdadeira fonte alternativa de financiamento 

para as empresas do sector privado. "Não se pode desperdiçar uma boa crise. Este é o momento 

em que tem de se pensar o futuro de Angola. Deve-se desenvolver o mercado de capitais de 

forma transparente e firme, para que se gere uma fonte de financiamento, principalmente para 

as empresas do sector privado, sobretudo, as pequenas e médias empresas", disse.  

Ricardo Velloso fez estas declarações ontem, em Luanda, no final de um encontro que a 

delegação do FMI manteve com o Conselho de Administração da Comissão do Mercado de 

Capitais (CMC), no quadro da avaliação regular que se procede aos Estados membros daquela 

organização de Bretton Woods. No encontro, a equipa do FMI recebeu informações recentes 

sobre o ambiente macroeconómico do país e sobre o desenvolvimento do mercado de capitais 

em Angola, peça fundamental para o processo de diversificação da economia nacional. Para 

Ricardo Velloso, a transparência no mercado é necessária a fim de se garantir a confiança dos 

investidores, principalmente nesta altura em que o Estado angolano procura proceder a 

correcções estruturais que permitam, num futuro próximo, elevar o nível de resiliência da 

economia perante choques externos.  

"Todos os países que conseguiram desenvolver e diversificar as suas economias necessitaram 

de mais financiamento para as empresas, e o mercado de capitais joga um papel fundamental 
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na provisão desses financiamentos", frisou. Durante a reunião, os representantes do FMI foram 

igualmente informados sobre o impacto da baixa do preço do petróleo na economia angolana (o 

contrato de Brent, referência para as ramas angolanas, para Maio fixou-se esta Segunda-feira 

em USD 36,43), que originou a diminuição das Reservas Internacionais Liquidas (RIL), e 

aumentou para 49,5% o nível da dívida pública em 2015, um aumento à volta de 18% quando 

comparado com os níveis de 2014. 

À imprensa, o presidente do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Capitais 

sublinhou que estão criadas as condições para o arranque efectivo do Mercado de Dívida 

Corporativa. Entretanto, Archer Mangueira disse que o início das negociações está condicionado 

ao interesse dos investidores. "Do ponto de vista legal e tecnológico, as condições existem. O 

Mercado de Dívida Corporativa arranca tão-logo, haja interesse da parte das empresas que 

devem reunir as condições para que possam emitir". O PCA da CMC considerou satisfatória a 

reunião com o FMI e destacou a importância desse tipo de assistência técnica na dinamização 

do mercado de capitais. "Fizemos uma avaliação positiva desta visita do FMI. Temos consciência 

que a actual conjuntura exige desse segmento (Mercado de Capitais), uma participação mais 

activa, mais presente e mais marcante", reconheceu. 

 

FMI em Luanda 

A equipa do FMI, que está no país desde o início da semana passada e já reuniu com a Equipa 

Económica do Conselho de Ministros, que a informou sobre os desenvolvimentos recentes da 

execução da política económica e suas perspectivas. A delegação manteve igualmente reuniões 

de auscultação com os gestores das principais instituições que concorrem para a gestão da 

política económica, assim como os ministérios dos Petróleos, Agricultura e Construção. No 

quadro da sua visita a delegação do Fundo vai também encontrar-se com o sector empresarial 

público e privado e organismos da sociedade civil. 


