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Câmara de Comércio pede revisão da
linha de crédito para Angola
Paulo Varela fala em financiamento demasiado complexo e com resultados aquém dos
esperados.

O presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-
Angola defendeu hoje uma revisão da linha de crédito
inaugurada no Verão deste ano, considerando que “não
produziu os resultados esperados” por ser demasiado
complexa.

“A resposta do governo português às dificuldades de
tesouraria dos exportadores para Angola não produziu os
resultados esperados”, disse Paulo Varela, na intervenção
de abertura do seminário que a Abreu Advogados está a
realizar hoje em Lisboa.

“A grande complexidade da sua implementação, por
envolver 18 instituições financeiras em Angola, implica um
conjunto de procedimentos legais e burocráticos que
tornam a utilização desta linha de crédito muito complexa,
por isso impõe-se a sua revisão no sentido de a tornar mais
amigável das empresas e assim cumprir os objectivos para
que foi delineada”, acrescentou.

Na intervenção no seminário sobre a nova lei do
investimento privado em Angola, Paulo Varela salientou
ainda que “um dos maiores problemas para as empresas é
que o termo da crise não é previsível”, notando que, se o
Fundo Monetário Internacional estima a recuperação em
2017, outros organismos como a Organização dos Países

Produtores de Petróleo atiram a recuperação dos preços do petróleo “para daqui a quatro ou
cinco anos”.

Assim, conclui, “é preciso prepararmo-nos para um período prolongado de algumas
dificuldades”, disse Paulo Varela, recomendando aos investidores e empresários que se
preparem para “o novo paradigma inevitável” que surgirá quando Angola ultrapassar esta
crise.

“Temos de mudar de um modelo de puro exportador para a nova realidade que é a aposta na
produção local; isto não será feito da noite para o dia, mas é do interesse de todos que a
transição para uma aposta maior na produção local seja feita de forma gradual e com
incentivos”, disse.

Por isso, “não é certamente com barreiras e obstáculos à entrada de produtos em Angola que
isto será atingido”, alertou, numa referência à nova pauta aduaneira que encarece os impostos
sobre alguns produtos que o governo considera já poderem ser produzidos localmente.

O governo angolano aprovou no início deste mês um novo regulamento para a realização de
Investimento Privado no país, prevendo a criação de uma “via verde” para acelerar os
procedimentos e unidades técnicas de apoio em cada ministério.

O decreto presidencial, divulgado pela Lusa no dia 8 de Outubro, define todos os
procedimentos, prazos, condições, direitos e deveres dos investidores angolanos e
estrangeiros para a realização de novos investimentos no país, assegurando a criação de uma
“via verde” para acelerar os projectos.

“O procedimento de investimento deve ter carácter urgente e beneficiar da prática da ‘via
verde’, beneficiando de tratamento expedito e informatizado, dedicado, acompanhamento
personalizado e integrando informaticamente os serviços públicos num ‘balcão de
atendimento’ ao nível de cada departamento ministerial”, lê-se no número 5 do artigo 12.º.

Este decreto presidencial Nº182/15, datado de 30 de Setembro, entra em vigor imediatamente
após a sua publicação, embora aguarde ainda a criação das Unidades Técnicas de Apoio,
nomeadamente aquela que vai funcionar junto da Presidência da República, e pretende ser
um incentivo ao investimento em Angola, um país que sofreu uma quebra significativa de
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OUTRAS NOTÍCIAS

PUBLICIDADE

Negócios Marca de perfumaria e
cosmética pretende
abrir 50 lojas em
Angola
Com nove lojas abertas em
Luanda, a Equivalenza
emprega cerca de cem
trabalhadores e pretende
expandir também para
outras províncias em 2016.

Mercado Mercado de títulos de
tesouro transacciona
USD 577 milhões
Os resultados alcançados
foram ontem divulgados
em conferência de
imprensa realizada pela
CMC e a BODIVA.

Economia Preço do petróleo
desceu abaixo dos USD
37
Valor agora atingido é o
mais baixo desde 2007.
Orçamento do Estado
aprovado na semana
passada prevê barril a USD
45.

PUBLICIDADE

Investimento Atlântico abriu sucursal
na Namíbia
O banco pretende também
entrar em Moçambique e
num segundo país europeu
além de Portugal.

Recursos Australianos perdem
investidor para
explorar cobre no
Kwanza Sul
A empresa Van der Meer
ficou sem um
financiamento de USD 18
milhões para o projecto
das Cachoeiras do Binga.

Moeda Caixa Angola descarta
conversão de
depósitos em dólares
para kwanza
No entanto, os clientes dos
bancos praticamente não
conseguem levantar
dólares aos balcões, sendo
o mercado informal a única
alternativa.
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CRÉDITOS

Nenhum comentário

JJLL
Claro que esta “linha de crédito”, foi fabricada à medida de certos operadores e nunca com
o objectivo de auxiliar as PME´s exportadoras. Tratou-se de mais uma negociata à
medida…..

receitas fiscais devido à descida do preço do petróleo e que está agora a tentar acelerar a
diversificação económica, reduzindo a dependência do petróleo.

O Rede Angola publicou no dia 28 de Setembro uma notícia que dava conta das dificuldades
das empresas portuguesas para aceder ao crédito, referindo que apenas 17 tinham sido
beneficiadas e só USD 22 milhões dos USD 548 milhões disponibilizados tinham sido
efectivamente emprestados. Ver aqui a notícia.
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