
 
 

Disponibilidade de 100 milhões de euros para 

Angola pelo Fundo finlandês constitui destaque 

Angop  

14/05/16 

Os cerca de 100 milhões de euros que o Fundo Finlandês disponibilizou para Angola, que 

vai servir para a implementação de projectos diversificados no país, constitui destaque 

do noticiário económico da semana.  

O Presidente do Conselho da Administração da Agência para a Promoção de Investimento e 

Exportação de Angola, APIX, António da Silva, que falava no “Fórum de Investimento Directo 

Estrangeiro”, explicou que o valor se encontra disponível, mas em contrapartida , o empresariado 

nacional não dispõe de projectos afins para apresentar a este fundo. Por este facto, o 

responsável chamou a atenção para a necessidade de empresariado se estruturar da melhor 

maneira, por forma a conseguir corresponder às expectativas que se gera quando se fala das 

potencialidades de Angola”. 

Mereceu igualmente destaque da semana, a necessidade dos cerca de vinte e nove biliões de 

dólares norte-americanos para dar seguimento e realizar com sucesso os projectos no sector da 

energia e aguas até ao ano de 2025. A informação foi prestada pelo ministro da Energia e Águas, 

João Baptista Borges, quando falava em conferência de imprensa, em Luanda, sobre a execução 

dos projectos do sector. 

O governante considerou fundamental haver uma maior aposta no investimento privado para o 

sector. 

Disse que a referida aposta visa complementar o financiamento público, numa altura em que a 

situação económica deficitária do país desacelerou o ritmo de execução de alguns projectos que 

estavam a ser executados. O registo de 24 negociações em cinco dias correspondentes a quatro 

mil 617 títulos de obrigações do Tesouro (OT), num montante de cinco milhões, novecentos e 

três mil, cento e trinta e quatro dólares e oitenta e oitenta e três cêntimos, pela Comissão do 

Mercado de Capitais (CMC), mereceu igualmente destaque do noticiário económico. 

Relativamente ao desempenho dos agentes de intermediação, a GVIM indica que as operações 

de registo foram realizadas pelos bancos de Fomento Angola (BFA), com 94,77 porcento, e 

Angolano de Investimentos (BAI), com 5,23 porcento do total das negociações registadas. Foi 

igualmente motivo de capa da semana, a informação do administrador do Instituto Nacional de 



 
 
Pequenas e Médias Empresas (Inapem), Samora Kitumba, que dão conta que a diversificação 

económica constitui um desafio de grande dimensão que exige compromisso político e medidas 

consistentes. 

 

Ao abordar o tema Investimento Directo Estrangeiro no âmbito da diversificação da economia, 

Samora Kitumba referiu que o país está num processo de diversificação da economia e os 

desafios são muito grandes. Informou que no plano executivo e operacional, o Governo 

identificou um conjunto de projectos prioritários e estruturantes, com viabilidade e atractividade 

económica e social, assente numa estratégia de criação de clusters e cadeias produtivas. 

 

Neste âmbito, os investimentos previstos estão avaliados em USD 52 mil milhões para os 

próximos 5 anos nos sectores das água e energia com 65 projectos, com meta de investimentos 

na ordem de USD 14,4 mil milhões, produção de alimentos e agro-negócio com 57 projectos e 

investimentos de USD 2,8 mil milhões. 

Nos sectores da habitação, os projectos estão virados para a construção de infra-estruturas, 

casas sociais e apoio à indústria local de materiais de construção cuja meta investimentos é de 

USD 6,3 mil milhões enquanto nos transportes e logística com 123 projectos estruturais, os 

investimentos previstos são de USD 24,4 mil milhões. 

Na Geologia e Minas pretende-se a exploração da cadeia de valor do diamante e outros minérios, 

num total de investimentos de USD 2,1 mil milhões enquanto nas telecomunicações e TI prevê-

se o desenvolvimento das redes de nova geração e projectos para garantir acesso generalizado 

às TI por parte da população angolana, num investimento total de USD 1,55 mil milhões. 


