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A missão do FMI que se encontra em Luanda a negociar com as autoridades um programa 

de apoio à diversificação, que inclui uma componente financeira, cumpre uma agenda 

bastante densa. 

A missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) que se encontra em Angola a negociar com as 

autoridades um programa de apoio à diversificação da economia e que inclui uma componente 

financeira de apoio à balança de pagamentos, face aos reflexos da queda do preço do petróleo, 

começou quarta-feira a sua ronda de conversas com o Executivo e agentes económicos e 

sociais, tendo realizado reuniões no Ministério das Finanças, no Banco Nacional de Angola 

(BNA) e na Associação Angolana de Bancos (ABANC). Foram abordadas nos encontros as 

questões relacionadas com a evolução orçamental e da dívida pública este ano, bem como as 

projecções para 2016, o sistema de controlo de atrasados, o andamento dos sectores monetário, 

bancário e a situação da balança de pagamentos e efectuada uma análise da evolução recente 

e recolhidas as perspectivas do sector bancário. 

Ontem, quinta-feira, a missão do FMI voltou a abordar com as autoridades nacionais, na visita 

que fez ao Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial e ao Ministério da 

Construção, o sistema de controlo de pagamentos domésticos e atrasados, tendo prosseguido 

as reuniões iniciadas na véspera no Ministério das Finanças e no BNA. Os técnicos do Fundo 

reuniram ainda com a ARSEG, com quem abordaram o desenvolvimento recente e a regulação 

do mercado de seguros. Encontrou-se ainda com responsáveis do banco BIC, com quem discutiu 

a evolução recente do sector bancário e perspectivas para este ano. Hoje, sexta-feira, a missão 

encontra-se com a Administração Geral Tributária, com quem, para além de fazer o balanço da 

arrecadação fiscal petrolífera e não petrolífera, abordará as medidas para aumentar a 

arrecadação não petrolífera. 

Deslocar-se-á ainda a Talatona, onde trocará com os responsáveis da CMC (Comissão para o 

Mercado de Capitais) impressões sobre o desenvolvimento recente e a regulação para o 

mercado de capitais. Para além de prosseguirem as reuniões com o Ministério das Finanças e 

do BNA, os técnicos do Fundo encontrar-se-ão com os responsáveis de mais um banco, o BCI. 

Aliás, a agenda da missão prevê ainda encontros com o BAD, o BFA, BDA, Banco Económico, 

BPC, BAI e Standard Chartered Bank, esta última uma instituição que desempenha um papel 

relevante na compra de dólares ao exterior por parte da banca nacional. 
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A missão do FMI é chefiada por Ricardo Velloso, um economista brasileiro conhecedor da 

realidade angolana, e desloca-se ao nosso país correspondendo à solicitação do Executivo no 

sentido de Angola beneficiar de um Programa de Financiamento Ampliado, em inglês Extended 

Fund Facility. A solicitação foi feita em Abril e já em Maio, durante as Reuniões de Primavera do 

FMI/Banco Mundial, que decorreram em Washington, a delegação angolana que aí se deslocou 

teve oportunidade de encetar as primeiras negociações com responsáveis do FMI. 

 


