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Numa análise ao sistema bancário no actual contexto da economia, o então governador 

do Banco Nacional de Angola fez analogia aos períodos anteriores na perspectiva de 

traçar o futuro, em evento realizado pelos empresários de Luanda.  

Para contextualizar a realidade da banca, José Pedro de Morais parafraseou uma reflexão de 

Franklin Roosevelt, o trigésimo quinto presidente dos EUA: "Eu sinto e acredito que nossas 

instituições bancárias são mais perigosas para a nossa liberdade individuai e para nossa 

democracia do que qualquer levantamento do exército". O ex governador do banco central 

retrocedeu ao tempo direccionando a sua análise à crise de 2014 que assolou o País, sobre a 

qual o Executivo reagiu para atacar a degradação dos principais indicadores macroeconómicos. 

   

  

José Pedro de Morais apresentou algumas questões que, na sua opinião, podem ter contribuído 

para a amplitude do desequilíbrio do mercado cambial. As sensibilidades da taxa de câmbio ao 

nível geral de preços, a fraqueza no sector produtivo, a adopção de um regime cambial de 2013, 

foram temáticas levantadas. "Era de se esperar mais divisas, mas não trouxe. Os prestadores 

de serviços no sector petrolífero acabavam por pressionar o nosso mercado cambial, porque os 

serviços deles detêm pouco conteúdo nacional. Tinha de se importar tudo", acrescenta ao 

considerar que o mesmo contribuiu para o ambiente de abrandamento económico. Avança como 

uma das respostas a reavaliação sobre o sector bancário, com o término do privilégio de produtos 

bancários de massa para produtos mais talhados para os clientes.  

 

 Reconhece o trabalho dos mercados accionistas realizado pela Comissão de Mercado de 

Capitais e a BODIVA, de modo a que se consiga gerar informações importantes à disposição do 

sector financeiro e assim aumentar a taxa de crédito. Explicou que o abrandamento do 

crescimento económico e as políticas macroeconómicas descritivas no sistema financeiro vão 

produzir a base de depósitos, pois provavelmente irão aumentar o crédito mal parado e, por via 

da desvalorização, vão impactar os rácios de solvabilidade dos bancos. 


