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Paulo Varela defende que as dificuldades já estão a ter "um impacto posiivo" no país.

O actual grande desafio de Angola é conseguir fazer as reformas que não conseguiu fazer
quando o crescimento económico era mais sólido, considera o presidente da Câmara de
Comércio e Indústria Portugal-Angola (CCIPA).

"O grande desafio que Angola tem pela frente é conseguir, num quadro mais recessivo e numa
conjuntura económica mais difícil, fazer o que não conseguiu fazer com a velocidade desejável
nos últimos dez anos", diz Paulo Varela.

Em entrevista à Lusa, a propósito dos 40 anos da independência de Angola, que se assinalam
este ano, o presidente da CCIPA dá o exemplo de Portugal e argumenta que "há situações em
que as dificuldades acabam por permitir que se acelerem determinadas reformas, como
aconteceu em Portugal recentemente".

As dificuldades, de resto, já estão a ter "um impacto positivo", diz Paulo Varela, contando que
nos contactos que mantém com a comunidade empresarial em Angola, a palavra de ordem é
resistir.

"Falando com as empresas em Angola, e considerando as dificuldades nas importações devido
à dificuldade de pagamentos e à menor disponibilidade de divisas, tudo o que é produção
nacional escoa mais rápido, o que pode criar uma dinâmica para que os empresários percebam
que o ciclo de crescimento futuro em Angola terá de vir do investimento no país em termos de
produção local", diz Paulo Varela, concordando com a tese de que a produção local é a segunda
fase das exportações.
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"Claro que isso depende das infraestruturas, mas o sentimento que existe é que quem está a
conseguir produzir em Angola está numa situação de mercado mais favorável do que há um par
de anos", acrescenta o gestor na entrevista à Lusa.

Questionado sobre o impacto da situação económica de Angola, a braços com uma queda de
mais de 50% do investimento público e com um abrandamento do crescimento para níveis da
última década, Paulo Varela admite que existe mais escrutínio sobre novos investimentos, mas
garante que há poucas ou nenhumas empresas a pensar em abandonar o mercado angolano.

"Numa situação em que as notícias negativas são superiores às positivas cria-se uma
necessidade de escrutínio maior sobre novos investimentos, mas constato, falando com as
empresas instaladas em Angola, que muito poucas põem em causa a continuação da operação
no país e mostram interesse em aguentar a situação e ver como se consolidam o processo em
curso para ver se se cria uma confiança e uma dinâmica de que as coisas arrancam lá mais para
a frente", explica Paulo Varela.

O presidente da CCIPA não alimenta, ainda assim, ilusões sobre o futuro: "Angola não terá a
dinâmica do passado, e é adquirido que mesmo que o futuro melhore, não volta a crescer da
forma exponencial da última década, mas existe a vontade [das empresas portuguesas] de
permanecerem no país, porque o mercado angolano tem o potencial garantido, e se não crescer
7 ou 8% por ano, cresce 3 ou 4%, e tem uma classe média a desenvolver-se e necessidades de
consumo que acompanham esse crescimento", considera Paulo Varela.
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