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Acostumado a abordar questões macroeconómicas em entrevistas e debates técnicos, 

fala pela primeira vez sobre aspectos ligados à vida familiar, percurso académico e 

profissional e a relação com Deus.  

Quando aceitou o convite do jornal Mercado, Emílio Londa não imaginou que estava prestes a 

abrir as portas da sua vida pessoal e partilhar com o mundo aspectos nunca antes abordados 

em conversa com jornalistas, e, apesar de estar familiarizado com os microfones, nunca antes 

havia enfrentado o desafio de fazer um Brunch with… Emílio Londa revela ser difícil descrever-

se a si mesmo, não por ser uma pessoa complexa, antes pelo contrário, mas pelo simples facto 

de não ser costume, mas na autodescrição aponta simplicidade na forma de ser e lidar com as 

pessoas, o que lhe propicia a ser mais produtivo, pois tem menos com o que se preocupar.  

  

É mestre em Economia e revela que estudar economia começou como um “acidente de 

percurso”, pois a paixão pela sociologia surgiu primeiro como consequência da leitura de um livro 

que lhe chamou a atenção sobre o processo de aculturação e o facto de quer o homem quer o 

pensamento serem frutos da cultura. Mas este sonho não teve mar por onde navegar, pois, por 

se ter destacado como melhor aluno, beneficiou de uma bolsa de estudo pela Chevron Texaco, 

bloco 2, mas teria de optar entre engenharia e economia. Optou por esta última e licenciou-se 

pela Universidade Católica de Angola, onde uma vez mais se destacou entre os melhores. “Uma 

conquista alcançada devido a largas horas de estudo, entre sete e oito horas por dia, fora o 

período de aulas.”  

Integrou o centro de estudos da referida universidade, onde “muito aprendeu” com os 

investigadores seniores do CEIC – Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade 

Católica de Angola. Optou pela docência e posteriormente beneficiou de um mestrado em 

Economia na Universidade Católica de Portugal. Na trajectória profissional consta a passagem 

pela Deloitte Angola e depois pela Deloitte Portugal, pelo Ministério do Planeamento, onde fez 

parte da direcção nacional do planeamento e depois do gabinete de acompanhamento da política 

macroeconómica. Considera essencial o facto de ter trabalhado com entidades como a Dra. Ana 

Dias de Lourenço e depois com o Dr. Job Graça, pois enriqueceu conceitos sobre a gestão 

macroeconómica, a relação entre as variáveis macroeconómicas do País, e a questão da 
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pobreza. “Portanto, todas estas dinâmicas foram consolidadas para além do que já aprendera 

na licenciatura, no CEIC ou no mestrado”, avança.  

“Ainda assim, havia uma área da economia que não dominava suficientemente, que era a área 

financeira, muito essencial para a compreensão de tudo o que acontece na economia, e aceitei 

o convite para fazer parte do quadro de colaboradores da CMC, onde trabalho até ao momento.” 

É Director do Departamento de Estudos e Análises, e conta que tem sido um percurso muito 

desafiante mas também muito prazeroso, onde absorve muito conhecimento ligado aos 

mercados financeiros, mercado das commodities, aprofunda conceitos relacionados com a 

economia do petróleo, a economia da energia, e sente que está a participar neste movimento de 

criação de um mercado financeiro mais robusto para o País.  

Pretende ainda aprofundar algumas áreas de conhecimento e contribuir com propostas 

concretas para que os decisores possam ter mais inputs para o trabalho que fazem. Bem como 

pretende intensificar o conhecimento em quatro áreas: a gestão macroeconómica, a economia 

financeira, a economia da energia e a economia industrial ou sectorial. “Sou mais um angolano, 

entre milhares, que está muito interessado em contribuir para o progresso do País, e que terá 

muito orgulho daqui a alguns anos quando puder contar aos filhos e netos que contribuiu para o 

desenvolvimento do País.” Entende que a missão de quem nasceu na década de 70 e 80 deve 

ser olhar mais além, até mesmo para honrar aqueles que começaram a desenvolver o projecto 

Angola muito antes da sua independência. “Tenho procurado dar algum contributo, é meu dever 

em particular nesta altura da crise, não basta apontar o dedo ao que não correu bem, mas 

devemos aparecer com propostas mais ou menos concretas, reflectir e participar no processo.” 

O lado familiar e a opção religiosa Casado há quatro anos, pai de três filhos, preza a família 

como o suporte essencial.  

Emílio Londa defende que o sucesso em qualquer área da vida tem como base a solidez da 

família. Em relação aos filhos, está preocupado com os princípios básicos do ser humano, 

porque, segundo os psicólogos do desenvolvimento, a personalidade é formada entre os 2 e os 

4 anos. Por essa razão, procura garantir que os filhos sejam solidários uns com os outros a partir 

de casa; quando brigam, quer que se reconciliem na hora, e cultivem o respeito mútuo e a 

saudação. Quanto ao casamento, preza o valor do amor, da persistência e da amizade enquanto 

principal activo de uma relação.  

“A nossa parceira deve ser a pessoa a quem contamos os maiores segredos, as melhores piadas 

e onde construímos a mais verdadeira amizade”, defende.  



 
 
“O valor da persistência deve estar assente na relação, percebendo sempre que podem surgir 

situações que tendem a causar efeitos negativos, então o casal deve estar ciente de que a 

manutenção de um casamento é um processo que só termina na morte.”  

Na sua vida, para além da família biológica, existe a família de eleição, que são os amigos e que 

considera determinante para a escolha da vida, e deve ser forte e coesa, baseada na relação 

pura e verdadeira da amizade. “São estes os valores que tenho procurado cultivar depois do 

maior de todos, que é a religião, o respeito e a adoração a Deus, portanto, este está acima de 

todos, depois vem a família e as amizades.” Oriundo de uma família cuja opção religiosa é a 

protestante, é neto de pastor, os pais são membros activos da Igreja Evangélica de Angola. Dado 

o facto de a esposa ser católica, rapidamente se apercebeu de que tinha de pertencer a duas 

igrejas, duas religiões que, no fundo, acreditam no mesmo Deus e nos mesmos princípios. 

 


