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mais luz em dezembro
As obras de modernização 
da central hidroeléctrica da 
Matala, 180 quilómetros a 
leste da cidade do Luban-
go, Huíla, em curso desde 
Junho de 2011, ficarão 
concluídas em Dezembro 
de 2014, informou nesta 
segunda-feira o director da 
central, David Gomes.
Falando à Angop, disse que 
a empresa canadiana SNC 
Lavalin, está actualmente 
a trabalhar na substituição 
dos pilares para eliminar as 
fissuras e garantir a segu-
rança da barragem.

cervejeira em alta
A EKA – Empresa Angolana 
de Cervejas está a produzir 
53,3 milhões de litros de 
cerveja por mês na fábrica 
situada no município de 
Cambambe, província do 
Kuanza Norte, disse o direc-
tor de produção da referida 
fábrica, Mateus Isabel Ma-
tumona.
Aquele responsável disse 
ainda que a empresa tem 
uma produção capaz de 
abastecer o mercado an-
golano, estando a analisar 
a viabilidade de começar a 
exportar para os países vi-
zinhos.
Esclareceu que a produção 
actual da unidade fabril é 
assegurada por duas linhas 
de enchimento.

oge aPosta no social 
As receitas e despesas da 
proposta de lei para o Or-
çamento Geral do Estado 
(OGE) para 2014 estão esti-
madas em 7,2 mil milhões de 
kwanzas, anunciou o minis-
tro angolano das Finanças.
Armando Manuel disse que 
o valor da proposta de lei do 
OGE para 2014 (7,2 milhões 
de milhões de kwanzas, 
cujas prioridades vão para o 
sector social (30% das des-
pesas), corresponde a cerca 
de 54 pontos percentuais 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) angolano.
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O investimentO público em An-
gola vai passar a ser sujeito a um 
processo selectivo com um crivo 
mais apertado a fim de aumentar 
o rigor de aplicação de fundos, de 
acordo com a folha de informação 
Africa Monitor.

A publicação precisa que a exe-
cução orçamental, em particular a 
relacionada com investimento pú-
blico, passou a estar sujeita a novos 
procedimentos internos, considera-
dos rigorosos, que incluem a apro-
vação do Presidente da República.

Esta aprovação, sob a forma de 
“visto” prévio, passou a ser impe-
rativa em mais do que uma fase dos 
processos burocráticos de paga-

mento pelas Finanças.
A medida, adianta a Africa Moni-

tor, visa aumentar o rigor na apli-
cação de verbas em investimentos 
públicos, numa altura em que a 
eficácia nos investimentos é vista 
como fundamental para a diversifi-
cação económica.

Na semana passada, o ministro 
das Finanças, Armando Manuel, 
revelou que a proposta de lei de Or-
çamento Geral do Estado para 2014 
contempla despesas no montante 
de 7,2 biliões de kwanzas (cerca de 
74.159 milhões de dólares).

O ministro disse que as priorida-
des do OGE de 2014 estão centradas 
no domínio social (30 por cento das 

despesas) e das infra-estruturas, 
indo ocorrer um défice orçamental 
que não excederá 10 por cento.

O cenário macroeconómico em 
que se baseia o OGE é de um cresci-
mento do Produto Interno Bruto de 
8,8 por cento, que será empurrado 
pelo aumento acentuado da produ-
ção não-petrolífera e uma taxa de 
inflação no intervalo entre 7 e 9 por 
cento, referiu o ministro.

O kwanza, a moeda nacional, de-
verá manter-se estável à volta de 
98 kwanzas por dólar e o preço de 
referência do barril de petróleo, a 
principal exportação de Angola, é 
de 98 dólares.

A mais recente actualização das 

previsões do FMI aponta para a 
possibilidade de Angola acumu-
lar défices nas contas públicas nos 
próximos quatro anos, fase em que 
o país procura promover a sustenta-
bilidade orçamental de longo prazo, 
através da expansão da base tribu-
tária do sector não-petrolífero.

Para tal, é necessário o desenvol-
vimento de uma máquina tributária 
eficaz, processo iniciado em 2012 
com a aplicação do Programa Exe-
cutivo de Reforma Tributária, mas 
também potenciar indirectamente 
as receitas não-petrolíferas com in-
vestimento público, eliminação de 
constrangimentos estruturais e de-
senvolvimento do sector privado em 
áreas complementares, refere o BPI 
no seu último relatório.

O Banco Mundial considera ne-
cessário aumentar o investimento 
em Angola, de forma a dinamizar 
a produtividade e a criação de em-
prego, uma vez que os níveis de in-
vestimento são ainda muito baixos 
em comparação com a região (13 
por cento do PIB face a 24 por cen-
to nos últimos três anos na África a 
sul do Saara).

“Os excedentes orçamentais acu-
mulados, poupanças significativas 
e um baixo rácio de dívida externa 
são factores favoráveis ao aumento 
do investimento público sem pôr 
em causa a sustentabilidade das 
contas públicas no médio prazo. No 
entanto, importa gerir a eficácia 
deste investimento, nomeadamen-
te através da selecção, execução e 
acompanhamento dos projectos”, 
afirma o BPI.
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As empresAs públicas do sector dos transportes foram orientadas a 
financiar parte dos seus projectos, por intermédio da garantia de uma 
gestão financeira eficiente. Esta foi uma das recomendações saídas do 
Conselho Consultivo.

Para o efeito, as empresas devem implementar a curto prazo siste-
mas profissionais de gestão, nomeadamente o controlo de gestão e 
avaliação do desempenho dos seus colaboradores e prosseguirem na 
aplicação das estratégias e políticas de desenvolvimento de transpor-
tes, bem assim como do programa do sector para 2014.

 A criação de uma cultura de prestação de contas por parte dos res-
ponsáveis do sector dos transportes e dos gestores das empresas públi-
cas foi também decidida de modo a garantir uma contabilidade organi-
zada e actualizada.

O ministériO dos Transportes 
anunciou a estratégia de desenvol-
vimento do sector, a qual passa pela 
interligação das redes rodoviária, 
ferroviária, marítima e fluvial, en-
volvendo empresas públicas e pri-
vadas, tendo em vista a contribuir 
para o desenvolvimento acelerado 
da produção interna.

Esta meta inclui vectores de 
curto, médio e longo prazo e visa 
também criar condições para re-
cepcionar e apoiar o investimento 
privado do estrangeiro em Angola, 
conforme deixou a entender o mi-
nistro dos Transportes, Augusto da 
Silva Tomás, no final dos trabalhos 
do Conselho Consultivo Alargado 
realizado quinta-feira, 24, na cida-
de do Namibe. 

Nesse sentido afirmou que se irá 
potenciar e desenvolver as infra-
-estruturas, designadamente portos, 
aeroportos, caminhos-de-ferro e rede 
fundamental de estradas, com o intui-
to de criar condições para que o mer-
cado de bens e serviços se desenvolva 
através de plataformas logísticas.

As plataformas logísticas de pri-
meira a terceiras linhas serão insta-
ladas nas 18 províncias de Angola e 
nos eixos transversais dos corredo-
res de desenvolvimento e nos eixos 
longitudinais a nível do litoral, cen-
tro e no leste do país. 

Para o efeito serão lançados corre-
dores transversais e longitudinais. O 
primeiro, no norte, que incide sobre 
o Corredor de Desenvolvimento de 
Cabinda, mediante a ligação desta 
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O delegado do Caminho-de-Ferro de Luanda (CFL) 
em Malanje, José Inácio, anunciou a abertura 
para breve da rota noturna de um comboio de 
passageiros Luanda-Malanje

Anunciada estratégia
de desenvolvimento dos transportes

Auto-financiamento
de projectos

província com a do Zaire por via ma-
rítima e fluvial, sendo um projecto 
a executar nos próximos tempos e 
que se consubstancia numa rede de 
cabotagem. 

Este corredor contará com termi-
nais marítimos e fluviais nas duas 
províncias, onde irão operar embar-
cações do tipo “rol-rol” que permi-
tirão o transporte de passageiros, 
carga contentorizada e viaturas en-
tre Cabinda e Zaire e a partir desse 
ponto para o resto do país.

Mais abaixo prevê-se o Corredor de 
Desenvolvimento de Luanda, ligan-
do o caminho-de-ferro da cidade ao 
Aeroporto Internacional e ao porto, 
sendo que a extensão do Caminho de 

Ferro de Luanda ligará as províncias 
do Bengo, Cuanza-Norte e Malange. 

Segue-se o Corredor de Desen-
volvimento do Lobito, que ligará 
o Porto desta cidade ao Aeropor-
to Internacional da Catumbela, a 
rede viária, que rasgará o centro 
e leste do país com ligação às pro-
víncias do Huambo, Bié e Moxico, 
e a ligação da cidade do Lobito ao 
Luau (Moxico), na fronteira com a 
República Democrática do Congo 
(RDC), através do Caminho de Fer-
ro de Benguela (CFB). 

No sul de Angola as previsões 
apontam para existência do Cor-
redor de Desenvolvimento do 
Namibe, dotado de um aeroporto 
reabilitado e modernizado, porto 
local e o Caminho de Ferro de Mo-
çâmedes (CFM).

A estratégia de desenvolvimen-
to prevê a ligação destas infra-
-estruturas com os países vizinhos 
pela via rodoviária, marítima e 
fluvial, no caso da RDC, e a Repú-
blica da Zâmbia, através da rede de 
estradas. Por via ferroviária com a 
Zâmbia, por intermédio do CFB, de 
forma a apoiar a logística na região 
de Koluenze (RDC) e mais tarde com 
a Namíbia, através do CFM.

Este projecto prevê ainda a liga-
ção do CFL, a partir de Malange, à lo-
calidade de Bugimai (RDC) e, numa 
segunda fase do desenvolvimento 
do sector ferroviário nacional, a 
interligação dos três caminhos-de-
-ferro: CFL, CFB e o CFM. 

Nesse âmbito será aplicada uma 

política de regulação conjuntural, 
política fiscal e orçamental de ren-
dimentos de preços e de créditos, 
combinadas com as sectoriais, e a 
rede de plataformas logísticas afec-
tos aos portos de Cabinda, Lobito, 
os centros de carga aérea na Ca-
tumbela, no Lubango e nos postos 
transfronteiriços do país com a RDC, 
a Zâmbia e a Namíbia. 

Já as linhas transversais cons-
tarão de plataformas logísticas 
urbanas regionais, estando assim 
criadas as condições para um de-
senvolvimento mais acelerado da 
produção interna e desse modo 
criar condições para recepcionar e 
apoiar o investimento privado do 
estrangeiro em Angola. 

Com isso estarão criadas as con-
dições para relançar a produção de 
bens e serviços que Augusto Tomás 
acredita que irá agitar o mercado de 
bens e serviços o qual, por sua vez, 
terá reflexos directos no mercado de 
recursos humanos, mexendo com o 
mercado de emprego e no seu con-
junto com o mercado de capitais e a 
ligação entre as empresas do sector 
bancário, creditício.

“Aqui, o governo, através de uma 
política fiscal, cambial e de rendi-
mentos e preços creditícia vai incen-
tivar o relançamento da produção no 
país. Este é o papel estratégico que 
o sector dos transportes vai desem-
penhar nessa cadeia de desenvolvi-
mento que se está a firmar no nosso 
país”, referiu o ministro.

HOrTÊNCIO seBAsTIÃO



O créditO malparado continua a 
ser um problema para os bancos que 
operam no país. A confirmação des-
ta situação que afecta a economia 
angolana veio na análise do sector 
bancário relativo ao ano passado 
apresentada pela consutora KPMG.

Em 2012 o crédito mal cres-
ceu 83,5%,comparativamente a 
2011,com o Banco Espírito Santo 
Angola a liderar os empréstimos, 
com 671 milhões de kwanzas.

Banco de Poupança e Crédito 
(BPC) aparece na segunda posição, 
tendo emprestado aos seus clientes 
609 milhões de kwanzas, um au-
mento de quase 20% em relação a 
2011, ano em que tinha desembol-
sado 453 milhões de kwanzas.

Embora o estudo da KPMG não 
avance qual o banco com maior cré-
dito mal parado, o Novo jornal soube 
que o BPC é o que mais se ressente nos 
seus cofres do não retorno do dinhei-
ro emprestado, o que obrigou esta 
instituição a suspender a cedência de 
crédito desde o início deste ano. 

O perfil dos clientes do BPC, 
maioritariamente funcionários 
públicos, e a sua composição accio-
nista, são factores apontados como 
responsáveis pelo aumento do cré-
dito mal parado no banco público.

“É verdade que o banco continua 
a ter dificuldades em recuperar o 
dinheiro emprestado. Sabe que 
muitos dos beneficiários são fun-
cionários públicos e, apesar de não 
terem os salários em atraso, muitos 
deles depois de receberem o crédito 
mudam de banco o que nos dificulta 
a recuperação do mesmo”, referiu 
uma fonte deste banco ao NJ. 

“A outra situação tem a ver com 
o apoio ao empresarido nacional. 
Muitos empresários têm benefi-
ciado dos nossos créditos e não 
devolvem o dinheiro”, disse a fon-
te a este semanário.

Questionado se o banco não 
pede garantias a quem empresta, a 
mesma fonte esclareceu: “Para os 
funcionários públicos a garantia é 
o próprio salário destes, mas para 
os empresários e outros a garantia 
quase que não existia, porque o ob-
jectivo era potenciar os empresários 
angolanos. Mas, infelizmente mui-
tos não souberam aplicar o dinheiro 
recebido e estão com dificuldades 
em restituir o capital recebido”.

No entanto, a valor do crédito 
mal parado no BPC continua nos 
“segredos dos deuses”.

Mesmo não avançando os montan-
tes em causa, a fonte assumiu que a 
situação tem criado dificuldades de li-
quidez no banco e obrigou o Presiden-
te da República a criar uma comissão 
multissectorial para avaliar o real esta-
do financeiro do BPC, entretanto acon-
selhado a não fazer novas operações.

A situação do BPC é “uma boa” 

amostra das dificuldades que os 
bancos vivem no segmento do cré-
dito, que acaba por afectar a pró-
pria a economia, segundo opinião 
do economista Pedro Miguel.

“Esta questão do crédito mal pa-
rado não é exclusiva do BPC. Os ban-
cos comerciais enfrentam todos os 
dias este problema. E, como diz o es-
tudo da KPMG, continua a crescer. É 
difícil emprestar dinheiro a alguém 
que não te dá garantias de retorno”, 
acrescentou o economista.

“Se não há garantias não há di-
nheiro. Se não há dinheiro a eco-
nomia não cresce. O dinheiro tem 
de circular para se criar riqueza. Os 
bancos que têm fim último o lucro 
emprestam com o risco que todos 
conhecem, situação que tem pro-
vocado o aumento do crédito mal 
parado. Mas também se não empres-
tarem não ganham dinheiro. É uma 
situação complicada”, concluiu.

NOvembrO gOrdO
O presidente do conselho de ad-

ministração do Banco de Poupança 
e Crédito anunciou recentemen-
te que a instituição vai reabrir ao 
crédito no mês que agora começa, 
altura em que se espera a injecção 
de mais recursos, depois de ter sus-
pendido estas operações no início 
do ano.

Paixão Júnior disse à impresa, 
aquando da apresentação do novo 
director regional sul que os crédi-
tos retomam em Novembro e es-
pera que sejam importantes para 
influenciar, positivamente, os in-
dicadores traçados pelo banco no 
começo do ano.

“Continuamos animados e re-
tomamos as operações de crédito, 
embora de forma limitada, não só 
porque precisamos dos recursos 
que temos, mas porque estamos 
a respeitar as recomendações da 
comissão multissectorial”, disse o 
patrão do BPC, reconhecendo que 
as coisas não vão bem neste banco.

“Estamos mal, temos de admitir, 
porque a nossa perspectiva, em ter-
mos de plano de negócios, era su-
perior à realidade actual. Estamos 
aquém do preconizado no começo 
do ano. Não foi bom, tanto mais 
que, no âmbito da rentabilidade 
de exercício, em 2011 tivemos 140 
milhões e em 2012, 80 milhões. 
Esperamos que até Dezembro che-
guemos aos 50 milhões em termos 
de resultado líquido”, sublinhou 
Paixão Júnior à Angop. 

Em seu entender, estes números 
indicam que o resultado do banco 
tem vindo a decrescer, o que é mau, 
situação que tem a ver com a escassez 
de recursos para operações de crédito. 

No entanto, o administrador tran-
quilizou os clientes e garantiu que o 
BPC vai empenhar-se e que os mo-
mentos difíceis, vividos nos últimos 
meses, serão ultrapassados este mês. 

Faustino Diogo
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Actual
Crédito malparado dispara, BPC lidera 

“Continuamos 
animados
e retomamos
as operações
de crédito, embora 
de forma limitada” 

“Os bancos que têm 
por fim último o 
lucro emprestam 
com o risco que 
todos conhecem, 
situação que tem 
provocado
o aumento
do crédito mal 
parado”, revela 
Pedro Miguel 
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Mais de 29 Milhões de dólares 
vão ser investidos em projectos de 
água para consumo no Kwanza-Sul. 

O acto de consignação das obras 
envolveu o governo da província, a 
empresa espanhola Puentes e Cal-
çada e a empresa chinesa JEACB.

A nova central de captação e 
tratamento de água será construí-
da de raiz numa localidade que 
dista mais de dois quilómetros da 
antiga estrutura, nos arredores da 
cidade do Sumbe.

Na cerimónia de consignação, o 
governador do Kwanza-Sul consi-
derou o empreendimento como uma 
mais-valia para as populações, a jul-
gar pelo estado da água que é con-
sumida há décadas pela população.

Eusébio de Brito Teixeira, que con-
fia na idoneidade das empresas con-
tratadas, disse que este é o início do 
consumar dos grandes esforços do 
executivo para melhoria da condição 
de vida das populações quanto ao 
consumo de água potável.

O governante reconheceu as difi-
culdades por que passam os consu-
midores devido à má qualidade da 
água ingerida, considerando o fac-
tor demográfico como o principal 
responsável pela situação.

Segundo Eusébio Teixeira, com 
a consignação do projecto para a 
instalação de uma nova central de 
captação, a norte do rio Cambongo, 
o Sumbe contará com seis reserva-
tórios, 200 chafarizes e adutores. 

Estes equipamentos vão permi-
tir que as novas centralidades que 
vierem a ser erguidas, bem como as 
indústrias de transformação, dei-
xem de ter problemas em matéria de 
água, uma vez que, como explicou, 
é intenção do governo alargar a rede 
com o concurso do rio Keve, solução 
aguardada há bastante tempo.

O projecto vai ser suportado pelo 
Banco de Desenvolvimento de An-
gola e ultrapassa os 29 milhões de 
dólares de investimento.

O chefe do Departamento Nacio-

nal de Águas, António Quaresma, 
garantiu que, nos próximos dias, 
a cidade do Sumbe e os seus muní-
cipes terão água de sobra, uma vez 
que as empreiteiras pretendem ins-
talar, além de chafarizes, torneiras 
em quintais e outros equipamentos 
para facilitar o acesso a este bem. 

“É um amplo projecto do Governo 
de Angola no que diz respeito à me-
lhoria no abastecimento de água às 
populações em todo o país”, esclare-

ceu, adiantando que a Direcção Na-
cional de Águas “está a trabalhar na 
vertente das capitais de província, 
como é o caso do Sumbe, e também 
na vertente das sedes municipais”. 

O projecto do Sumbe está concebi-
do para ser realizado, no âmbito de 
uma parceria com o Banco Africano 
de Desenvolvimento, em dois lotes. 
“Um lote para a produção de água 
tratada e outro para a rede de distri-
buição de água”, elucidou António 
Quaresma, evidenciando que o lote 
para a produção de água tratada “vai 
triplicar a quantidade de água trata-
da que hoje é oferecida à população”.

Actualmente, o consumo de água 
no Sumbe cifra-se em 200 metros 
cúbicos por hora. Com a entrada em 
vigor da nova central de captação, 
a cidade poderá ter um consumo 
até aos 700 metros cúbicos.

A água do rio Cambongo, que é 
consumida pelos munícipes, é con-
siderada pelos especialistas como a 
“pior do mundo”. Isto numa cidade 
que está situada entre os melhores 
rios, como são os casos do Cubal, a 
11 quilómetros da cidade, e o Keve, 
que não fica a mais de 30 quilóme-
tros da capital da província. 

FERnanDo MatEus, no sumbe

O mONtaNte de depósitos no sis-
tema bancário totalizavam até final 
de Setembro 3,9 triliões de kwan-
zas, o equivalente a um crescimento 
de 12,7 por cento comparativamen-
te a idêntico período de 2012, reve-
lou nesta quinta-feira, 31, o gover-
nador do Banco Nacional de Angola 
(BNA), José de Lima Massano.  

De acordo com José Massano, 
que discursava no 1º Fórum sobre 
poupança, no âmbito do Dia Mun-
dial da Poupança assinalado on-
tem, esta cifra foi obtida nas varia-
das modalidades de depósito, 47% 
dos quais correspondem a depósi-
tos a prazo, sendo 62% pertencen-
tes ao sector privado empresarial 
não-financeiro, 33% a particulares 
e 5% ao sector público empresarial.

“Em relação ao Produto Interno 
Bruto, os depósitos a prazo assu-
mem um peso de 13,21%”, referiu. 

“No nosso sistema bancário, 25% 
dos depósitos à ordem pertencem 
às famílias. Este agente económico 
tem um peso significativo na nossa 

economia monetária e financeira 
e, consequentemente, determi-
nante no aumento da capacidade 
interna de financiamento ao inves-
timento”, salientou José Massano.

Face a ainda reduzida taxa de 
bancarização, o governador do 
BNA realçou o lançamento pelo 
Banco de Poupança e Crédito (BPC) 
em Agosto da campanha de pou-
pança “Bankita”, que possibilita a 

abertura de contas bancárias com 
apenas 100 kwanzas, no caso de 
depósitos a ordem e de mil kwanzas 
os depósitos a prazo.

Nesse sentido afirmou que, após 
dois anos de existência da “Banki-
ta”, as contas activas nesta moda-
lidade totalizaram 226.940, tendo 

aos seus titulares sido emitidos 
140 mil cartões de débito. 

“Muitos dos cidadãos inicialmen-
te com contas “Bankita”, migraram 
já para contas regulares, tornando-
-se clientes com acesso a um leque 
mais vasto de produtos financeiros, 
incluindo o crédito”, informou. 

Considerou a dado passo que, a 
inclusão financeira, ao contribuir 
para a construção de uma maior 
autonomia financeira dos cida-
dãos, é um factor potenciador do 
crescimento socioeconómico e de 
afirmação da cidadania.

“A poupança, colocação de re-
cursos à parte para cobertura de 
quaisquer eventualidades futuras, 
ou para a realização de investimen-
tos projectados, é tão necessária 
para uma boa gestão do orçamento 
familiar, como é para a economia, 
como um todo”, frisou. 

Segundo o governador do Banco 
Nacional de Angola, hoje, cerca de 
50% da população adulta tem con-
ta bancária, servindo-se de uma 
rede de 1.395 balcões, presentes 
nos mais variados municípios do 
país. O sistema conta com cerca de 
3,4 milhões de cartões de débitos 
válidos da rede multi-caixa, 2.048 
caixas automático e 17.563 termi-
nais de pagamento automático.

H.s.

Bda disponibiliza
mais de 29 milhões 
de dólares

Depósitos bancários crescem 

Empresas
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O governador provincial de Benguela, Isaac dos Anjos, 
reconheceu haver deficiências hídricas nos últimos 
anos, no município de Caimbambo, situação que 
dificulta a prática da agricultura sustentável

Água no Kwanza-sul

“a poupança é tão 
necessária para
uma boa gestão
do orçamento 
familiar, como
é para a economia, 
como um todo”, 
sublinha José 
Massano

“Vai triplicar
a quantidade
de água tratada
que hoje é oferecida 
à população”, 
afirma antónio 
Quaresma.



06   1 Novembro 2013  

Entrevista

O Namibe 
apostou nas 
infra-estruturas 
como  ponto  de 
partida para o 
desenvolvimento. 
António Correia 
refere-se 
fundamentalmente 
às vias de 
comunicação. 
A província do 
Namibe dispõe de 
cerca de  2.700 
quilómetros 
de estradas, 
entre primárias, 
secundárias e 
terciárias.

“Um quilómetro de estrada
custa 1 milhão de dólares”  

Texto de EsmaEl PEna
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A circulação em algumas dessas 
vias é feita com dificuldades. 
Quando terá início o processo de 
reabilitação?

O  processo de reabilitação faz 
tempo que começou. Temos as 
principais vias primárias de co-
municação interprovinciais. Neste 
momento estamos a trabalhar na 
estrada marginal que liga o muni-
cípio do Namibe à vizinha província 
de Benguela, passando por Lucira. 
Estão praticamente concluídos cer-
ca de 180 quilómetros e continua-
mos a trabalhar para que outros 106 
quilómetros concluídos. Iniciámos  
uma outra via, Chicologilo/Bibala, 
com cerca de 60 quilómetros, fal-
tando apenas os 42 entre a Bibala 
e o Lubango.

Fala-se da ligação rodoviária a 
partir do Caraculo ao município 

do Virei e entre este e a Chibia, 
na província da Huíla. Confirma?

Temos em perspectiva a rea-
bilitação da outra via que parte 
do Caraculo, passando por  Virei, 
Cainde, seguindo até ao muni-
cípio da Chibia (Huíla), numa 
extensão de 230 quilómetros, e 
temos outra via de ligação ao sul, 
numa extensão global da rede viá-
ria de cerca de 900 quilómetros 
até ao Ruacaná, na divisão com a 
vizinha República da Namíbia.

O governo tem projectada a aber-
tura de estradas para ligação dos 
municípios do norte da província 
do Namibe com algumas locali-
dades da Huíla?

 A norte temos uma extensão da 
rede viária com cerca de 400 quiló-
metros: uma que faz a ligação Bi-
bala, Lola/Namibe, Dindi, Quicuco 
Quilengues (província da Huíla), 
e outra faz a ligação Mâmue, Chi-
cambi e Lucira (Namibe). Estamos 
a perspectivar um outro troço. A 
ligação entre o município do Ca-
mucuio/comuna do Chingo, muni-
cípio do Virei/comuna do Bentia-
ba, município do Virei. Temos uma 
extensão da rede viária ao nível da 
província bastante grande.

Reconhece que a circulação de 
pessoas e bens em algumas loca-
lidades ainda  é feita com sobres-
saltos?

Ainda temos umas vias que pre-
cisam de ser melhoradas. Mas tam-
bém não podemos dizer que esta-
mos totalmente mal. Em algumas 
zonas a circulação ainda é muito 
difícil, refiro-me concretamente 
à zona sul. É difícil  atingirmos al-
gumas localidades no município 
do Tombwa. Só para destacar, a via 
que liga as localidades do Curoca, 
Espinheira, até à Foz do Rio Cune-
ne. Da comuna do Iona a Garota 
Nova até  Monte Negro, além de ou-
tras localidades. Precisam de uma 
intervenção bastante forte.

Fala-se de reabilitação, mas 
nessas localidade existe um ou-
tro problema que é o da falta de 
água. Fez-se algum estudo nesse 
domínio?

Fizemos recentemente uma ava-
liação bastante séria e concluí-
mos que, além do tratamento das 
próprias vias, precisaremos de um 
trabalho sério nas linhas de água. 
Como sabem, aquela zona é bas-
tante árida, não chove e, em con-
trapartida, além da falta de água, 
por altura da reabilitação dessas 
vias teremos grandes dificuldades 
nos empréstimos dos inertes para o 
tratamento dessas zonas. Há muita 
pedra, mas temos de intervir. É uma 
aposta para o futuro. Não será tão 
fácil, mas teremos de o fazer por-
que é a nossa aposta neste domí-
nio. Pretendemos elevar algumas 
comunas à categoria de município.

Estamos em época chuvosa. 

Anualmente  algumas localida-
des da região norte da província 
ficam isoladas por estrada devido 
às cheias dos rios. A situação das 
pontes  está acautelada?

Temos 25 pontes relevantes  nas 
principais linhas de água ao nível 
da província. Destas, cinco já es-
tão programadas e em execução 
e outras vinte também já estão 
programadas e vamos passar à sua 
execução. À medida em que formos 
construindo as respectivas estradas 

iremos fazer a reposição das prin-
cipais pontes. Também está entre 
as nossas preocupações a polémica 
ponte sobre o rio Giraul, que  foi 
destruída pelas cheias. Algumas  
acções ultrapassam o nível provin-
cial porque as competências estão 
repartidas. Há pontes que são de su-
bordinação local e há outras que são 
de subordinação central. Da mesma 
forma também há estradas que são 
de subordinação local e outras do 
governo  central. As primárias e se-
cundárias são de responsabilidade 
central e temos estado a articular 
com os departamentos ministeriais 
competentes para que aquilo que 
nos preocupa, quer no domínio de 
estradas, quer de pontes, possa ser  
realizado conforme o plano previs-
to.

Para onde recaem as prioridades?
A nossa prioridade vai para as 

pontes sobre o rio Giraul, sobre o 
rio Curoca (esta última em execu-
ção e quase na fase final) e as vias 
de ligação com  Benguela. Estamos 
a construir agora, nas vias alter-
nativas, a ponte que passa pela Bi-
bala. Em seguida iremos priorizar   
as pontes das estradas que vamos 
construir a partir do Caraculo ao 
Virei,  passando  pela comuna do  
Cainde (município do Virei) até à 
Chibia (Huila). Iremos prestar uma  
atenção especial à ponte que liga à 
comuna do Iona.

Para este conjunto de acções que 
apontou já tem uma estimativa 
do orçamento?

Os custos  com as infra-estrutu-
ras são bastante altos. Só para lhe 
dar uma ideia, um quilómetro de 
estrada asfaltada ronda entre 900 a 
1 milhão de dólares. No nosso pla-
no de desenvolvimento, prevemos  
cerca de 37 mil milhões de Kwanzas 
para a intervenção nas principais 
vias que temos a nível da província, 
programados para o período 2013- 
2017.

Há outros projectos em carteira 
no domínio das infra-estruturas?

Nas zonas urbanas temos de me-
lhorar os arruamentos, temos de 
dar um rosto adequado às nossas 
vilas e cidades, queremos energia, 
água e construir habitações para  
a população. Para esses três eixos 
a que me referi, temos o Programa 
Nacional de Urbanismo e Habita-
ção. Além de iniciativas privadas, 
para a construção de residências 
temos o programa dos duzentos fo-
gos municipais que já vai na sua se-
gunda fase, alargando-o a algumas 
comunas que na primeira fase não 
foram abrangidas.

A que comunas se refere?
Às dos municípios do Tombwa, 

Virei,  Bibala e do Camucuio. Quer 
dizer que, das cem casas planifi-
cadas para cada município, estes 
terão a responsabilidade de as dis-
tribuir. Queremos acomodar bem 

os quadros dos sectores da saúde, 
educação e de outros sectores que 
têm incidência ao nível dos territó-
rios municipais.

E em matéria de infra-estruturas 
no domínio agro-pecuário?

No plano de desenvolvimento 
2013-2017 uma das questões que 
tem maior peso tem a ver funda-
mentalmente com a água e com a 
organização agro-pecuária. Não 
temos águas superficiais, temos 
subterrâneas, e é daí que damos de 
beber, quer à população, quer ao 
gado, por via de perfurações.

O governo da província tem pro-
jectado a abertura de mais furos 
de água?

Estão programadas a construção 
de furos acoplados ao sistema solar  
integrado por um tanque para ser-
vir o gado, além de chafarizes para 
as pessoas.

Para quando a implementação 
desse projecto?

Esse programa já arrancou. Tem 
sido executado durante este tem-
po, no âmbito do programa Água 
para Todos.  Neste momento temos 
45 furos previstos, para serem feitos 
no território da província. Vamos 
colocar  quinze furos  no  município 
do Tombwa, igual numero  no do Vi-
rei e outros quinze no município do 
Namibe. Os restantes municípios, 
Camucuio e Bibala, têm um orça-
mento já em execução, previsto no 
programa água para todos.

Foi concebido algum programa de 
desassoreamento dos rios e das 
represas?

Além da acção de abertura de 
furos, temos o programa  de de-
sassoreamento das represas que 
datam desde o período colonial. Do 
levantamento feito, a província dis-
põe de mais 300 furos de água por 
desassorear, com o lençol freático 
em decadência, que precisamos de 
renovar  para quando chover repor-
mos a água e evitarmos a transu-
mância do gado.

O governo central  já autorizou  a 
reabilitação da ponte sobre o rio 
Giraul?

É uma das questões que o gover-
no da província tem estado a recal-
car. Em  nenhum momento parámos 
de abordar com os ministérios cor-
respondentes todas as matérias. 
Temos recebido mensagens de que 
devemos aguardar porque está nas 
prioridades, mas vamos esperar 
por mais algum tempo para ver se a 
ponte é reposta. O governador  rei-
terou a necessidade urgente de essa 
ponte ser  reposta. Há outros traba-
lhos necessários, designadamente 
a protecção das margens, depois 
dos estragos provocados pelas chu-
vas, de modo a que as águas não 
voltem a provocar danos. É a nossa 
preocupação e queremos que isso 
seja feito rapidamente.

“Um quilómetro de estrada
custa 1 milhão de dólares”  

“Queremos
acomodar
bem os quadros
dos sectores
da saúde, educação
e de outros 
que têm incidência 
ao nível 
dos territórios 
municipais”

“No nosso plano de desenvolvimento, prevemos 
cerca de 37 mil milhões de Kwanzas para a 
intervenção nas principais vias”, vice-governador 
António Correia



O grupO State grid da China 
pretende investir no sector eléctri-
co do Brasil 10 mil milhões de dó-
lares até 2015, disse o presidente 
da estatal chinesa, Cai Hongxian, à 
brasileira Agência Estado.

Cai disse ainda que o grupo, além 
de consolidar a carteira de activos 
no segmento de transmissão de 
energia, pretende crescer no seg-
mento de produção, bem como no 
de transmissão, através da aquisi-
ção de activos e desenvolvimento 
de novos empreendimentos.

A expansão no Brasil integra um 
plano mais amplo, de crescimento 
internacional, tendo o grupo des-
pendido até à data 16 mil milhões 
de dólares no estrangeiro na aqui-
sição de empresas em países como 
Portugal e Austrália.

Na China, a companhia fornece 
energia para 1100 milhões de pes-
soas e em 2012 registou uma factura-
ção de 307,9 mil milhões de dólares.

Actualmente, o Brasil é a maior 
operação internacional do grupo, 
com uma receita de 632 milhões de 
reais e activos avaliados em 6,88 mil 
milhões de reais no final de 2012, 
com 12 concessões de transmissão 
de energia e participação em outras 
quatro, em que controla 51%.

O grupo entrou no Brasil com a 
compra de sete linhas de transmis-
são à espanhola Plena Transmisso-
ra, administrando hoje uma rede 

de 6,7 mil quilómetros e estando a 
construir mais 3,9 mil quilómetros 
obtidos em leilões.

Embora disponha de capacidade 
financeira para realizar projectos 
isoladamente, Cai Hongxian disse 
que o grupo State Grid pretende 
estabelecer parcerias com empre-
sas brasileiras tendo-se associado 
às brasileiras Copel – Companhia 
Paranaense de Energia e Furnas – 
Centrais Eléctricas nos leilões de 
transmissão que venceu.

China em pOrtuguêS
O comércio entre a China e os 

países de língua portuguesa atin-
giu 98,5 mil milhões de dólares de 
Janeiro a Setembro, um acréscimo 
homólogo de 0,39 por cento, de 
acordo com dados das oficiais do 
Departamento de Alfândegas da 
China divulgados em Macau.

Os dados estatísticos divulgados 
pelo Gabinete de Apoio ao Secreta-
riado Permanente do Fórum Macau 
indicam que nos três primeiros tri-
mestres a China comprou aos oito 
países de língua portuguesa produ-
tos no valor de 66,6 mil milhões de 
dólares, menos 1,64 por cento do que 
no mesmo período do ano passado.

Por seu turno, a China exportou 
para aqueles países produtos no 
valor de 31,9 mil milhões de dóla-
res, o que representa um aumento 
de 4,93 por cento em relação aos 

primeiros nove meses de 2012.
O Brasil manteve-se como o prin-

cipal parceiro económico da China, 
com um volume de trocas comer-
ciais de 67,3 mil milhões de dóla-
res, mais 3,08 por cento do que em 
igual período do ano passado.

As exportações brasileiras ascen-
deram a 40,92 mil milhões de dóla-
res, mais 1,16 por cento, enquanto 
as compras do Brasil à China totali-
zaram 26,37 mil milhões de dólares, 
mais 6,19 por cento do que entre 
Janeiro e Setembro do ano passado.

Com Angola, o segundo parceiro 
chinês no mundo de língua portugue-

sa, as trocas comerciais aumentaram 
5,73 por cento nos primeiros nove 
meses do ano para 27 mil milhões de 
dólares, com vendas à China de 24,3 
mil milhões de dólares, menos 5,73 
por cento e compras de 2,78 mil mi-
lhões de dólares, menos 5,69 por cen-
to face a igual período de 2012.

Com Portugal, o terceiro parceiro 
económico da China de entre os oito 
países de língua portuguesa, o comér-
cio bilateral registou uma queda de 
5,78 por cento para 2,89 mil milhões 
de dólares numa balança comercial 
favorável a Pequim, que vendeu pro-
dutos no valor de 1,83 mil milhões de 

dólares, menos 2,2 por cento do que 
nos primeiros nove meses de 2012.

As exportações de Portugal para 
a China também caíram no mesmo 
período 11,41 por cento para 1,05 
mil milhões de dólares.

Só em Setembro, as trocas co-
merciais entre a China e os países 
de língua portuguesa caíram 1,47 
por cento para 12,5 mil milhões de 
dólares, com a China a ter compra-
do bens no valor de 8,8 mil milhões 
de dólares (mais 4,69 por cento) e 
a ter vendido produtos no valor de 
3,7 mil milhões de dólares (menos 
5,32 por cento). 

O grupO pOrtugal Telecom (que 
detém 25 por cento da Unitel) vai 
ser extinto na sequência da fusão 
com a Oi do Brasil, que dará origem 
ao grupo CorpCo, mas a marca PT 
manter-se-á no mercado portu-
guês, de acordo com uma nota di-
vulgada pela Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários de Portugal.

No memorando de entendimento 
que esteve na base deste negócio, os 
principais accionistas da PT e da Oi 
acordaram que a Portugal Telecom, 
SGPS será extinta e que a Oi manter-
-se-á como subsidiária do novo gru-
po CorpCo, que terá sede no Brasil.

O novo grupo CorpCo, que reuni-

rá os negócios da PT e da Oi e que 
operará em mercados com 260 mi-
lhões de habitantes, será cotado na 
Bolsa de Valores de São Paulo e na 
NYSE Euronext.

“Tendo em vista a elevada noto-
riedade das marcas comerciais no 
mercado”, refere o memorando, 
“manter-se-ão as operações da Oi 
e da Portugal Telecom nas respec-
tivas regiões de actuação.”

O memorando de entendimento 
é válido até Outubro de 2014, em-
bora o grupo PT e a Oi já tenham 
indicado que a fusão deverá ser 
concretizada ainda no primeiro se-
mestre do próximo ano.
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Internacional

grupo chinês prepara investimento
de 10 mil milhões de dólares

Grupo Portugal Telecom 
será extinto 

Brasil

O novo grupo 
CorpCo, que reunirá 
os negócios da pt
e da Oi operará
em mercados
com 260 milhões
de habitantes
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nãO uSO aS palavraS “acumulação 
primitiva de capital” para designar o 
que de facto é formação inicial de ca-
pital. É uma daquelas expressões do  
século XIX prolongadas por motivos 
de velhas ideologias que, inclusive, 
criam ambiguidades. Ou seja, alguém 
não avisado pode pensar tratar-se de 
acumulo de riquezas na pré-história, 
entre nossos primitivos antepassados.

Apesar disso, ás vezes tenho von-
tade de usar as  tais palavras precisa-
mente para designar o primitivismo  
de certas vias de enriquecimento, 
seja por praticas fora da lei, seja por 
raciocínios pouco avançados.

Esta semana deu-nos alguns 
exemplos.

Assim, foi amplamente noticiado que 
a Policia Federal brasileira desmantelou 
mais uma rede internacional de pros-
tituição. Há dezenas a funcionar e, de 
tempos em tempos,  uma cai. Desta vez 
Angola é assinalada como um dos desti-
nos. Também não é novidade. Esse tipo 
de trafico do Brasil para Angola existe 
desde  os anos 1960 (portanto, ainda no 
período colonial) quando tinha cober-
tura de casas noturnas.

No caso  presente, o assunto foi re-
metido a um tribunal de São Paulo e 
queixa à Interpol. Os lucros dos trafi-
cantes teriam sido de 45 milhões de 
dólares em seis anos. Um bom lucro 
em atividade ilegal com poucos  anos 
de duração. Em meios do Direito e 
da mídia do Brasil há vários tipos de 
comentário sobre esta “acumula-
ção primitiva”, começando por frase 
irônicas como “antes as escravas vi-
nham de lá, agora vão para lá”.

Mas nota-se sobretudo a preocupa-
ção de limitar o assunto à estrita área 
de combate ao crime organizado. 
“Quem tentar politizar o caso está de 
má fé“, dizem e acrescentam: “Insi-
nuar que a PF tenta  com as averigua-
ções atingir personalidades dirigen-
tes, seja de onde  for, é uma calúnia, 

pois as relações Brasil-Angola são ex-
celentes e não podem ser  ameaçadas 
por atividades ilícitas”.

O processo vai demorar algum tem-
po para  atingir a fase de julgamento 
e, então, poderá proporcionar indi-
cadores sobre  negócios com o  corpo 
humano à escala internacional ou, 
pelo menos, à escala dos cinco países  
mencionados no processo.

Perante isto, as cinco polícias res-
pectivas têm papel central pois, na 
verdade, esta  captação de recursos fi-
nanceiros tem significado semelhan-
te aos grandes assaltos, como ocorreu 
também esta semana em Sirte, Líbia. 
Um veiculo que transportava valo-
res do banco central,  no equivalente 
a  54 milhões de dólares, entre o ae-
roporto e a cidade foi capturado por 
uma quadrilha até aqui não identifi-
cada. O estranho é a pouca proteção 
facultada a este transporte num país 
onde a lei e a ordem ainda não foram 
restabelecidas e onde o  Estado tem 
enormes dificuldades para se firmar. 
Quem aproveita são os acumuladores 
primitivos, sem se incomodarem com 
os prejuízos para um sistema bancário 
do qual dependem depósitos, inves-
timentos e salários da função publica 
ou de empresas.

Nos dois casos estamos perante 
predadores.

Mas há outras formas de primiti-
vismo financeiro. Antes de mais o 
lucro exagerado, concentrador de 
riqueza e difusor de pobreza. Alem 
disso, chocamos cada vez mais com 
grandes operadores a revelarem um 
pensamento limitado. Assim foi com 
vários grandes executivos bancários 
norte-americanos, causadores da cri-
se revelada em 2008 e, esta semana,  
a viabilidade do  super grupo do bi-
lionário brasileiro Eike Batista a mos-
trar “pés de barro“: em 3 anos  perdeu 
dois terços da fortuna e uma das suas 
maiores empresas entra em processo 
de falência. Euforia com os resultados 
dos primeiros sete anos conduziu a 
arrogância e imprevidência absoluta 
sobre a natureza dos riscos.

Os efeitos,  já sabemos, vão   provo-
car perda de empregos.

Assim, enquanto em diversos países 
menos avançados ou em países emer-
gentes, os esforços de desenvolvimen-
to voltam-se para multiplicar oportu-
nidades na formação inicial de capital 
produtivo, há alguns que vão por ata-
lhos  primitivos... que inevitavelmente 
voltam-se contra eles próprios.       

Rota meridional

O vale tudo
da “primitiva”

Jonuel  Gonçalves

há outras formas 
de primitivismo 
financeiro. antes 
de mais o lucro 
exagerado
e concentrador
de riqueza

O OrçamentO geral do Estado – OGE é o princi-
pal instrumento de política económica e financeira. 
Não só expressa em valores monetários as priori-
dades anuais que o governo estabelece em termos 
despesas bem como as previsões de receitas. Tam-
bém desmente ou confirma a predisposição dos 
governos em cumprir as suas promessas eleitorais 
e aceitar as legítimas reivindicações dos cidadãos.

No OGE consta o volume de dinheiro destinado 
para melhorar a vida dos mais pobres, o valor dos 
investimentos na educação, saúde, abastecimento 
de água, energia eléctrica, estradas secundárias, 
agricultura e outras necessidades que nos afligem.

Segundo os órgãos de  comunicação social, o mi-
nistro das Finanças, Armando Manuel, disse que a 
proposta de OGE para 2014 tem receitas e despesas 
estimadas em  7,2 triliões de kwanzas (74.159 mi-
lhões de dólares), sendo que as prioridades estão 
centradas no domínio social (30 por cento das des-
pesas) e das infraestruturas.

Sou daquelas pessoas que acredita que com o 
‘boom’ do sector petrolífero passamos a viver mo-
mentos de grandes oportunidades mas também de 
grandes desafios. Por um lado, as receitas e despe-
sas do OGE têm sido cada vez maiores. Por outro, as 
fracassadas experiências de uma série de progra-
mas voltados para a redução da pobreza, de apoio 
à agricultura e à diversificação da nossa economia, 
advertem para o facto de que  aumentos no volume 
de despesas e receitas do OGE, por si só, não ajudam 
a reduzir a pobreza ou a diversificar a economia.

Está mais do que provado que o mérito de um 
OGE não reside apenas no volume de receitas 
e despesas nele contidas, mas sim na maneira 
como os problemas são diagnosticados; na forma 
como se estabelecem as prioridades; na capaci-
dade de execução, no rigor da gestão; no acom-
panhamento e na monitoria que as instituições 
do estado e sociedade civil fazem dele.

Todos sabemos que a problemática da gestão 
correcta dos recursos provenientes do OGE é um 
desafio que ainda não está superado. Infelizmente 
no nosso país há casos nos quais as receitas do OGE 

vão parar em mãos de gestores que, para além de se-
rem incompetentes, revelam uma gritante falta de 
transparência, não promovem a prestação de contas 
e actuam à margem da lei e da ética.

Os cidadãos precisam de perceber que, sem me-
lhorar as suas instituições democráticas e a sua ca-
pacidade administrativa, é improvável que os recur-
sos alocados pelo OGE possam vir a contribuir para a 
redução da pobreza; pelo contrário, é mais provável 
que os fundos do OGE venham a ser utilizados con-
tra os interesses do Estado, das pessoas mais po-
bres, servindo apenas para aumentar a arrogância 
de alguns dos decisores.

Por isso não basta só definir e aprovar os OGE’s 
ou discutir à volta das suas virtudes e defeitos. É 
importante apoiar iniciativas que visam a gestão 
democrática dos recursos alocados na implementa-
ção de estratégias de desenvolvimento justas, que 
respondam a necessidades, interesses e prioridades 
dos cidadãos mais desfavorecidos.

Um primeiro passo nesta direcção passa por fo-
mentar a transparência e a participação pública em 
relação a todas as fases do OGE. Os procedimentos 
deveriam ser conhecidos e acessíveis a todos os 
cidadãos interessados. Temos de eliminar todas as 
barreiras que fazem com que, até agora, prevaleçam 
muitos aspectos que são dissimulados ou envoltos 
em mistério. Dados chave sobre o OGE são frequen-
temente tratados como segredos de Estado.

Assim é difícil, se não mesmo impossível para 
muitos cidadãos precisar quanto dinheiro está a ser 
gerado e como as receitas são aplicadas. A transpa-
rência não deveria depender apenas da vontade das 
instituições em publicarem o que recebem, o que 
gastam e como gastam.

Mesmo que a responsabilidade primária na gestão 
transparente dos recursos do OGE caiba às diferentes 
instituições do Estado seria importante considerar 
que existem outros actores importantes que podem 
contribuir para um bom desempenho dos projectos 
e programas financiados pelo OGE, bem como mo-
nitorar a forma como os recursos são aplicados. Um 
destes actores poderá ser a sociedade civil?

Nós e o OGE

Jonuel  Gonçalves

Rota meridional
sérGio CalundunGo

desenvolvimento e utopia



No seguimeNto do progra-
ma de privatizações do go-
verno russo, a Alrosa,amaior 
produtora mundial de dia-
mantes em termos de volu-
me, angariou $1,3 mil mi-
lhões na sua oferta pública 
de venda (OPV). Segundo 
Olga Dergunova, directora da 
agência que gere o programa 
de privatizações, cerca de 
quarto-quintos da procura 
registada nesta OPV teve ori-
gem não russa.O preço das 
acções na OPV fixou-se em 
$1,09 cada, ou seja, o preço 
mínimo que tinha sido pro-

jectado, dado que o intervalo 
de preço apresentado foi de 
$1,09 a $1,19. Porém, nota-
-se que o supracitado preço de 
cada acçãoencontra-se acima 
do preço médio da acção, $1 
-$1,03, nos três a seis meses 
precedentes ao anúncio da 
OPV.Esta oferta pública levou 
a que a capitalização bolsista 
da Alrosa passasse a ser $8,1 
mil milhões. Como resultado 
da OPV, o governo russo pas-
sou a deter 43,9%e o governo 
regional de Yakutia – região 
onde as principais operações 
da empresa estão concentra-

das – 25% da Alrosa. Realça-se 
que o VTB Capital foi uma das 
instituições que actuou como 
coordenador global da OPV. 
De acordo com o Processo de 
Kimberley, organismo apoia-
do pela ONU que tem como 
principal função eliminar o co-
mércio de “ diamantes de san-
gue”, a Alrosa produz mais de 
um quarto dos diamantes em 
bruto do mundo. A De Beers, 
a maior rival da Alrosa, é ago-
ra parte integrante da Anglo 
American (empresa mineira 
multinacional com sede em 
Londres).
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Mercados

o iNdicador de desempe-
nho compósito dos sectores 
da indústria e dos serviços na 
zona euro desacelerou ines-
peradamente, em Outubro. 
Este índice que é composto 
por inquéritos realizados aos 
gestores de compras (PMI) 
da indústria e dos serviços 
caiu de 52,2 pontos, em Se-
tembro, para 51,5 pontos 
em Outubro. Todavia, este 
registo é o segundo mais ele-

vado desde Junho de 2011 e 
salientando-se que este man-
teve-se acima do patamar de 
50 pontos pelo quarto mês 
consecutivo. Importa, tam-
bém evidenciar que a expan-
são da componente relativa à 
indústria registou uma evolu-
ção robusta, ao subir de 51,1 
para 51,3 pontos, ao contrário 
da componente relativa aos 
serviços que aponta para um 
abrandamento da actividade, 

ao descer de 52,2 para 50,9 
pontos.Ainda em Outubro, 
face à relativa fragilidade da 
actividade económica da Zona 
Euro, o Presidente do Banco 
Central Europeu,MarioDraghi, 
referiu que iria manter as 
taxas de juro de referência 
a níveis historicamente bai-
xos.Esta decisão deveu-se, 
em parte, ao facto do Banco 
Central estar alerta sobre os 
riscos negativos que a recen-

te apreciação do euro face ao 
dólar representa para os de-
zassete países da Zona Euro. 
A incerteza na Zona Euro e a 
apreciação da moeda única 
face à moeda norte-america-
na também já se reflectiram 
sobre o índice IFO de confian-
ça dos empresários alemães. 
Este índice do clima empre-
sarial, calculado pelo Insti-
tuto Ifo, caiu em Outubro, de 
107,7 para 107,4 pontos.

abraNdameNto do desempeNho da iNdústria e serviços da ZoNa euro

actividade ecoNómica

empresas

eNtre JaNeiro e Setembro 
de 2013, a multinacional do 
sector automóvel Toyota man-
teve a vantagem em termos 
de vendas globais sobre os 
seus rivais General Motors-
Co e Volkswagen AG. A marca 
nipónica também apresenta 
valores que poderão repre-
sentar um recorde em termos 
de lucro anual, depois de te-
rem vendido cerca de 7,412 
milhões de veículos, um au-
mento de 0,1% em relação ao 
mesmo período do ano passa-
do. O aumento das vendas nos 
Estados Unidos veio colmatar 
as fracas vendas na Tailândia e 
na China. Realça-se que o to-
tal de vendas da Toyota inclui 
as vendas das filiais Daihatsu 
Motor Co. Ltd e Hino Motor-
sLtd. Por sua vez, durante o 
mesmo período, a General 
Motors, vendeu 7,25 milhões 
de veículos, um aumento de 
4,6% face ao período homó-
logo. Por seu lado, de acordo 
com números divulgados no 

início de Outubro, as vendas 
da Volkswagen aumentaram 
4,8%, para 7,03 milhões de 
veículos. No entanto, as ven-
das da Volkswagen excluem as 
marcas do grupo MAN e Sca-
nia. Entre o início do ano e Se-
tembro 2013, a Scania vendeu 
cerca de 56.220 veículos. Con-

juntamente, a Scania e a MAN 
respondem por um combinado 
de vendas na ordem dos 200 
mil veículos em um ano intei-
ro. Desta forma, depois de ter 
escorregado para o terceiro 
lugar em 2011 devido às ca-
tástrofes naturais no Japão e 
Tailândia, a Toyota recuperou 

a coroa de vendas globais em 
2012. Os analistas esperam 
que a Toyota apresente um 
lucro operacional na ordem 
dos $24,7 mil milhões para 
o ano que encerra em Março 
de 2014, valor acima do re-
corde estabelecido durante 
o ano de 2008. Para o ano 
todo, a Toyota, juntamente 
com a Daihatsu e a Hino, es-
pera vender 9,96 milhões de 
veículos, um aumento de 2% 
face a 2012. A empresa in-
formou que a 6 de Novembro 
apresentará os seus resulta-
dos referentes ao período de 
Julho a Setembro 2013,pre-
vendo-se um lucro operacio-
nal na ordem dos $6,30 mil 
milhões, quase o dobro do 
registado no ano anterior. 
Em Setembro 2013, as vendas 
mensais de veículos da Toyo-
ta subiram 6,3% face ao ano 
anterior, para 832.000 veícu-
los, tendo as exportações de 
automóveis, do Japão para 
os Estados Unidos aumentado 

alrosa aNgaria $1,3 mil milhões em opv

toyota com veNdas superiores às rivais gm e vW

Crescimento mensal da produção industrial 
japonesa em Setembro. O aumento da produção 
de automóveis e de componentes electrónicos 
contribuíram muito para este comportamento.

€ 1100 milhões71,2 pontos 1,50%

Excedente da balança corrente portuguesa nos 
primeiros oito meses de 2013. Em igual período 
de 2012, a mesma balança apresentava um défice 
de cerca de €1730 milhões.

Índice de confiança dos consumidores nos EUA
da Conference Board. Uma redução de 9 
pontos face a Setembro. Esta evolução poderá  
relacionar-se com os efeitos do shutdown. 

taxas de Juro

TBC- 63 dias
TBC- 182 dias
BT- 182 dias
BT- 364 dias
EURIBOR 1 M 
EURIBOR 6 M
EURIBOR 12 M
LIBOR 1 M
LIBOR 6 M
LIBOR 12 M
LUIBOR 1 M
LUIBOR 6 M
LUIBOR 12 M

moeda
AKZ
AKZ
AKZ
AKZ
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
AKZ
AKZ
AKZ

28-out-13
3,62
5,07
2,97
4,70

0,075
0,088
0,099
0,130
0,349
0,553
0,168
0,354
0,606

var. sm. bp
0
0
0
3
0
0
0
0
1
2
0
0
-1

var. ac. bp
-347
-173
-128
-85
-1
-2
-3

-98
-131
-144
-13
-45
-52

taxas de Juro baNco ceNtral

Taxa Básica do BNA:  
Taxa de Redesconto:  
Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez: 
Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez:

9,75%
20,00%
11,00%
0,75%

taxas de cÂmbio spot

cotação 
USD/AKZ
EUR/AKZ
ZAR/AKZ
EUR/USD
GBP/USD
USD/ZAR
USD/BRL
USD/CNY

28-out-13
97,531

134,607
9,966
1,3785
1,6142
9,8289
2,1789
6,086

var. sem.
0,00%
0,81%
-0,25%
0,80%
-0,03%
-0,13%
0,20%
-0,12%

var. acum.
2,11%
8,88%

-15,43%
5,64%
3,37%

22,27%
18,59%
-3,31%

 commodities  

matérias primas
BRENT
CRUD OIL (ANGOLA)
GAS NATURAL
OURO SPOT
PLATINA

28-out-13
109,42

109,42

3,39

1.353,02

1.468,10

var. sem.
-0,37%
-0,37%
2,11%
2,78%
2,24%

var.acum.
1,00%
-1,95%
30,89%
-13,57%
5,32%

mercados accioNistas 

ÍNdice
DOW JONES
NASDAQ
S & P 500
FTSE 100
PSI 20
Nikkei 225
BOVESPA

28-out-13
15.570,28
1.759,77
3.943,36
6.725,82
54.154,15
6.196,33

14.696,04

var.sem.
1,16%
0,87%
0,59%
1,08%
-3,17%
-3,19%
0,02%

var.acum.
24,99%
37,80%
48,88%
18,00%
-8,22%
8,69%

73,81%

Esta oferta 
pública
levou a que
a capitalização 
bolsista 
da Alrosa 
passasse a ser
$8,1 mil
milhões
 

EUA

Zona Euro

Reino Unido

Japao

Brasil

China

África do Sul 

Russia

1,90%

-0,20%

1,50%

2,45%

2,50%

7,80%

2,00%

1,80%

7,30%

12,10%

7,70%

3,97%

5,43%

4,00%

24,70%

5,27%

-2,50%

2,20%

-3,10%

1,60%

-3,60%

2,55%

-6,50%

0,15%

-4,60%

0,50%

-7,00%

-

-

-3,00%

-

0,40%

0,25%

0,50%

0,50%

-

9,00%

6,00%

5,00%

8,25%

0,25%

0,23%

0,52%

0,15%

9,52%

3,59%

5,13%

6,82%

2,61%

1,78%

2,72%

0,69%

10,88%

4,07%

7,58%

7,29%

var. pib
real (a/a)

externa
/ pib

Notas
10 anos

3
meses

banco
c.

taxa de jurobalançaactividade económica

Fiscal
/pibdesmp

iNdicadores da actividade ecoNómica (iiiº trimestre de 2013)

paÍs

9% face ao período homólogo, 
o que representa um aumento 
de 53.130 veículos. Na Tailân-
dia, o maior mercado da Toyo-
ta no Sudeste da Ásia, há que 

destacar que as vendas estão a 
cair substancialmente devido 
ao fim da iniciativa governa-
mental de apoio à aquisição do 
primeiro veículo pessoal.



Fecho Empresas petrolíferas a operar em Angola vão fazer 
prospecção de petróleo em depósitos que se situam 
no pré-sal, camada geológica por baixo do fundo do 
mar, disse nesta quarta-feira fonte da Sonangol

AngolA durAntE o primeiro se-
mestre do ano em curso exportou 
cerca de 306,8 milhões barris de 
petróleo, no valor aproximado de 
32,5 mil milhões de dólares, ao 
preço médio de 106,2 dólares por 
barris, revelou hoje em Luanda o 
secretário de Estado dos Petróleos, 
Aníbal Silva.

O governante, que discursava na 
abertura da conferência interna-
cional “Energia em Angola 2013”, 
referiu que a produção média diá-
ria prevista para este ano eleva-se a 
1,75 milhões de barris. Até Setembro 
deste ano, a produção média diária 
cifrou-se nos 1,74 milhões de barris.

Segundo o secretário de Estado, 
a refinaria de Luanda processou 
535,3 toneladas métricas de deri-
vados de petróleo no segundo tri-
mestre deste ano, prosseguindo os 
trabalhos de construção da refina-
ria do Soyo, na província do Zaire, 
cuja conclusão está prevista para 
2015, e da refinaria do Lobito, que 
terá a capacidade para processar 
200 mil barris/dia.

Aníbal Silva lembrou que na pro-
dução de gás liquefeito a partir do 
projecto Angola LNG já efectuou 
cinco carregamentos. Apesar de a fá-
brica estar já concluída continua em 
fase de testes mecânicos, tendo, na 
fase de construção, empregado mais 
de três mil trabalhadores nacionais.

No tocante a produção de gás 
(LPG) para consumo interno, o go-
vernante destacou a comercialização 

de 61,3 toneladas métricas durante 
o primeiro semestre deste ano, das 
quais 43,7 em garrafa e 17,5 a granel, 
mais uma pequena percentagem pela 
rede de gás canalizado a obras. 

No segundo trimestre foram co-
mercializadas 59.2 toneladas mé-
tricas de LPG. A primeira exporta-
ção do ano foi de 45.257 toneladas 
métricas, assinalou.

Na sua intervenção, o secretário 

de Estado dos Petróleos afirmou que 
os hidrocarbonetos – petróleo e gás 
– continuam a ser a espinha dorsal 
da economia angolana e “o principal 
contribuinte para a sua saída pro-
gressiva, da situação de enclave”.

Segundo o governante, a matriz 
energética de Angola prevê, para o 
horizonte de 2025, a contribuição do 
petróleo e gás em 55%, da biomassa 
em 30% e da electricidade em 15%.

“O fornecimento de energia eléc-
trica é de origem hídrica, através de 
barragens e continuará assim ainda 
por algum tempo”, referiu, acrescen-
tando que a “biomassa é essencial-
mente constituída por lenha e carvão 
vegetal, não obstante o esforço do 
Executivo esteja voltado para a dimi-
nuição progressiva da sua utilização 
como meio de reduzir o fenómeno da 
desflorestação”, esclareceu.

A conferência, que decorreu 
numa iniciativa do Centro de Es-
tudos e Investigação Científica da 
Universidade Católica de Angola 
(CEIC), abordou ainda temas como 
o mercado internacional do petró-
leo, a nova lei cambial do sector 
petrolífero e suas implicações e as 
alterações e perspectivas do sector 
da energia.

hortÊNcio sebastião

A ministrA das Pescas, Vitória de 
Barros Neto, enalteceu segunda-
-feira em Luanda o contributo dos 
especialistas angolanos para a pro-
dução de mais conhecimento so-
bre o fenómeno meteorológico “El 
Niño”, que tem assolado o Atlânti-
co sudoeste, provocando o declínio 
dos recursos pesqueiros.

Embora tenhamos ainda poucos 
especialistas neste ramo em An-
gola, quero reconhecer o trabalho 
realizado por este grupo [de in-
vestigadores] que, em colaboração 
com peritos internacionais, con-
seguiu produzir um conhecimento 
maior sobre a ocorrência do fenó-

meno “EL Niño” que tem assolado o 
Atlântico sudoeste, com destaque 
para as ocorrências de 1995 e 2011, 
salientou Vitória Neto.

Ainda de acordo com esta res-
ponsável governamental, as ocor-
rências registadas naqueles anos 
“provocaram o declínio dos prin-
cipais recursos pesqueiros, princi-
palmente das espécies pelágicas, 
tendo originado perdas económi-
cas no sector pesqueiro a nível da 
região da Corrente Fria de Bengue-
la”, salientou Vitória Neto.

A governante discursava na 
abertura do 1º workshop sobre 
oceanografia, numa iniciativa do 

Instituto Nacional de Investigação 
Pesqueira (INIP), que tem em vista 
manter activa a área de investiga-
ção aplicada nos domínios da ocea-
nografia, estudos dos ecossistemas 
e recursos marinhos que servem de 
base para uma gestão responsável 
do sector das pescas.

A conferência conta com convi-
dados cientistas das universidades 
portuguesas dos Açores e do Algar-
ve, que vão falar da experiência 
destas instituições portuguesas 
em matéria de oceanografia.

Na sua intervenção, a ministra 
considerou “importante o conheci-
mento profundo da oceanografia”, 

ciência que estuda os oceanos, 
bem como a sua interacção com a 
atmosfera, a qual pode ter impacto 
nas mudanças climáticas que ocor-
rem um pouco por todo o planeta.

Em Angola, o regime hidrográfi-
co é caracterizado pelo movimento 
da Corrente Fria de Benguela, que 
se desloca de sul para norte e pela 
Corrente Quente de Angola que se 
desloca no sentido contrário.

A interacção entre estas corren-
tes e respectivos ecossistemas de-
finem a distribuição e abundância 
dos recursos marinhos vivos com 
efeitos na actividade da pesca?, 
sublinhou.                                        h.s.

Angola exporta 306,8 milhões
de barris de petróleo 

Mais apoio à investigação pesqueira

“o petróleo e gás 
continuam a ser 
a espinha dorsal 
da economia 
angolana”, diz
o secretário
de Estado
dos Petróleos
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