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 Com menos importação, empresas que produzem 

alguns produtos agrícolas, e do sector da pecuária, têm 

vantagens no mercado. 

O presidente da Câmara de Comércio e Indústria 

Portugal Angola (CCIPA), Paulo Varela, declarou ontem 

ao Rede Angola que “existem muitas empresas que 

estão a retirar benefícios” da crise económica. 

 

 

Varela falava ao RA após a conferência “Angola 40 anos de Independência – Construir um futuro 

sustentável”, realizada em Lisboa e organizada pela CCIPA, em colaboração com a 

Representação Comercial de Angola em Portugal. “Neste momento, [as empresas que] 

produzem alguns produtos agrícolas, alguma pecuária, têm um mercado que se calhar não 

tinham há seis meses porque havia muita importação. Por isso, essa situação também pode 

acabar por se traduzir numa oportunidade para quem já está no mercado angolano”, disse. O 

responsável sublinha que, mesmo assim, “é um facto que a situação nos próximos meses será 

extremamente difícil de gerir”. 

Paulo Varela acredita que para as empresas portuguesas a actuar em Angola, 2016 “claramente 

será para tentar manter a actividade a um nível que permita ter uma posição relevante no 

mercado. As empresas estão a tentar adequar-se à nova realidade – em que há grandes 

frustrações para o consumo. A importação de mercadorias e de matérias está obviamente 

dificultada. Neste contexto é difícil para as empresas trabalharem”. Segundo Varela, “é óbvio que 

o governo de Angola privilegia o investimento na agricultura, agro-indústria e a actividade 

industrial de forma a dotar o país de uma base produtiva. Os sectores prioritários seriam as 

pescas, a agricultura, a agro-indústria e o turismo. Todas essas áreas vão alavancar o sector 

produtivo”. 

 

http://www.redeangola.info/muitas-empresas-estao-a-beneficiar-da-crise-economica/


 
 
Neste momento e nos próximos meses existem “restrições cambiais que limitam de forma 

significativa os pagamentos ao exterior”, mas Paulo Varela diz que é uma “situação transitória. 

Angola já passou por outras crises, se calhar com outras causas, mas acabou por superar. 

Estamos certos de que esta crise vai ser superada a seu tempo. No curto e no médio prazo é 

possível que haja algumas situações de constrangimentos significativos, mas, enfim, as pessoas 

que tiverem uma perspectiva de longo prazo, que acreditarem no mercado angolano, vão ser 

compensadas por isso, estamos certos”. 

“O ambiente é melhor agora do que era na época das vacas gordas” 

Uma das entidades que está a ser beneficiada pela crise económica é a Comissão do Mercado 

de Capitais (CMC) de Angola, assegurou a administradora executiva daquela instituição ao RA, 

no mesmo evento. “Por incrível que pareça, encaramos este momento de crise como uma 

oportunidade, porque à medida que se constata que é necessário que a economia faça surgir 

outros negócios, o mercado de capitais passa a estar na agenda das empresas”, afirmou Vera 

Daves. “Diria que a situação para nós é melhor do que antes. Quando não há falta de recursos, 

não há falta de capitais, o mercado de capitais quase que é desnecessário. Mas quando há essa 

necessidade, passa a ser urgente. Para nós, o ambiente é melhor agora do que era na época 

das vacas gordas”, assegurou. 

Daves garantiu que “há diversos sectores com muito potencial de crescimento. Na CMC 

queremos ser o ente facilitador para o investimento nesses sectores. Queremos criar a 

infraestrutura necessária para que este financiamento ocorra, seja para projectos considerados 

mais arriscados, empresas que sejam construídas de raiz, e, por não terem histórico, torna-se 

mais difícil aceder a um financiamento”. Vera Daves revelou também que está a ser criado um 

mecanismo para que as empresas possam emitir acções para se financiarem a si próprias: 

“Queremos dispor no mercado alternativas ao crédito bancário para, assim, a falta de 

financiamento não ser um impedimento para a diversificação da economia”. 

“Conhecemos as causas do problema, agora precisamos actuar” 

O embaixador de Angola em Portugal, José Marcos Barrica, disse ao RA que a crise económica 

sentida desde meados de 2014 no país “é passageira”, é por isso também que se realizou a 

conferência “Angola 40 anos de Independência – Construir um futuro sustentável”. “Estamos a 

fazer nesta conferência um exercício para dizer que conhecemos as causas do problema, agora 

precisamos actuar de modo a que a situação possa reverter-se”, afirmou. Segundo o diplomata, 

“as medidas de comércio externo, económicas e fiscais vão alterar o ambiente de negócios que 

se torna desfavorável. Se começarmos a aplicar a estratégia para sair da crise, este quadro vai 

se alterar e o investimento vai continuar. E mais: o bom investidor não olha para o presente. Olha 



 
 
para o futuro. Essa dificuldade que afecta até a questão cambial é passageira. Já tivemos muitas 

crises. Todas foram ultrapassadas”. 

“Os investidores não retiraram o espaço angolano da sua perspectiva. Claro que a desaceleração 

económica afectou os negócios, mas acreditam na força de vontade da gente angolana”, 

continuou. Durante a conferência, um espectador referiu que a dificuldade para conseguir vistos 

para Angola pode ser um entrave para os investimentos. Declaração que deixou Barrica 

surpreendido, disse o próprio ao RA. “Fiquei surpreendido com a questão levantada sobre os 

vistos porque foram tomadas medidas para que a situação não se coloque mais. No geral, não 

é uma questão que se coloque, mas, se eventualmente há algum problema, vou indagar os meus 

consulados para saber o que se passa. A questão dos vistos está dentro de um pacote de 

medidas de modo que isso não seja um entrave à circulação de pessoas, sobretudo daqueles 

que querem investir”, disse o embaixador. 

A conferência “Angola 40 anos de Independência – Construir um futuro sustentável” decorreu 

ontem em Lisboa com a participação também do presidente da Agência para a Promoção do 

Investimento e Exportações de Angola (APIEX), António Henriques da Silva, do chefe da unidade 

Instrumentos Financeiros da Comissão Europeia, Jaime Reis Conde, da country manager do 

Banco Mundial em Angola e São Tomé e Príncipe, Clara de Sousa, do ministro da Economia 

português, Manuel Caldeira Cabral, entre outros intervenientes. Era esperada a intervenção da 

ministra do Comércio angolana, Rosa Pacavira de Matos, mas esta não pôde estar presente. 


