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Empresas portuguesas 
preparam-se 
para queda nos 
negócios com Angola
A descida acentuada das receitas do petróleo está a provocar o 
segundo choque económico em Angola desde 2009. Portugal, 
como principal fornecedor, enfrenta desafi os como descidas 
nas vendas, cancelamentos de obras e atrasos nos pagamentos

A
descida do preço do 

petróleo nos mercados 

internacionais é benéfi ca 

para países que dependem 

das importações de crude, 

como é o caso de Portugal, 

mas neste caso existe também o 

reverso da moeda: a forte ligação do 

mercado português a Angola. Como 

país produtor de petróleo, que é a 

sua principal fonte de receitas de 

exportação e fi scais (perto de 95% das 

exportações e 30% do PIB do país), 

Angola está a sofrer o impacto da 

queda abrupta desta matéria-prima, 

cujo preço do barril, após mais de 

três anos acima dos 100 dólares, está 

agora abaixo dos 50 dólares.

Para agravar o cenário, mesmo an-

tes da descida do petróleo, Angola 

foi afectada por uma diminuição das 

vendas ao exterior devido a várias 

paragens na produção. Com menos 

receitas, haverá menos dinheiro 

para gastar, afectando as empresas 

nacionais na primeira linha, já que 

Portugal é o principal abastecedor de 

Angola, e vários grupos têm aposta-

do na presença directa para crescer 

neste mercado, com destaque para 

as construtoras.  

combustíveis no país, mas não conse-

gue evitar a existência de um choque.

O número de exportadoras nacio-

nais para este mercado tem vindo a 

crescer, aproximando-se dos dez mil 

(ver infografi a), mas neste universo 

estão muitas pequenas e médias em-

presas (PME) com uma diversifi cação 

geográfi ca muito reduzida. A balança 

comercial é claramente favorável a 

Portugal, cuja principal importação 

é, precisamente, o petróleo (agora a 

um custo muito mais baixo). As rela-

ções comerciais com Angola tornam-

se ainda mais complexas quando se 

sabe que, em 2014, o país fez subir 

os custos das importações, através 

das pautas aduaneiras, e prepara-se 

para, ainda este ano, aplicar novos 

limites à entrada de produtos como 

bebidas e hortícolas.

Os empresários portugueses já 

estão a preparar-se para ver as ven-

das cair em Angola e antevêem mais 

atrasos nos pagamentos. “Receber já 

é um problema recorrente, tal como 

fazer com que o dinheiro chegue a 

Portugal. A questão é que, agora, vai 

ser ainda mais difícil. Calculamos que 

a situação vai piorar”, diz João Ma-

chado, presidente da Confederação 

dos Agricultores de Portugal (CAP). 

O representante dos produtores, que 

exportaram 237,2 milhões de euros 

de bens agrícolas de Janeiro a No-

PETRÓLEO 

Luís Villalobos, Ana Rute 
Silva e Rosa Soares 

A questão, neste momento, já 

não é se as empresas portuguesas 

vão ser afectadas, mas sim saber em 

que dimensão, e quais os sectores 

mais atingidos. Angola é o principal 

mercado externo de Portugal fora da 

Europa, e qualquer embate na sua 

economia significa uma onda de 

choque nas empresas nacionais. E, 

neste momento, conforme constata 

uma análise recente do angolano BAI 

Europa, “a alteração verifi cada até ao 

momento nos mercados petrolíferos 

é já sufi ciente para acarretar sérias 

implicações sobre a actividade eco-

nómica do país”. O mesmo relatório 

destaca que este é o “segundo cho-

que externo, de grande amplitude, 

após o choque sofrido no fi nal de 

2008, desencadeando um efectivo 

cenário de stress”.

Nessa altura, e após o acordo de 

reestruturação de dívida de Angola 

a Portugal ter sido renegociado em 

2004, verifi cou-se um enorme au-

mento no atraso dos pagamentos às 

empresas portuguesas, provocado 

pela quebra nas receitas e na entra-

da de divisas (dólares). Angola está 

hoje mais bem equipada para uma 

descida do preço do petróleo do que 

em 2009 (nomeadamente ao nível 

do volume de reservas em moedas 

estrangeiras) e há medidas em curso, 

como a diminuição dos subsídios aos 

Retrato das ligações económicas com Angola

Fonte: AICEP; Banco de Portugal; Ministério das Finanças/GPEARI; INE

Balança comercial de bens e serviços de Portugal com Angola
Resultados em 2013 são provisórios e preliminares em 2014
Em milhões de euros

Evolução da dívida angolana
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TRÊS PERGUNTAS A PAULA CARVALHO E LUÍSA FELINO

P
aula Gonçalves Carvalho 
e Luísa Teixeira Felino, do 
departamento de estudos 
económicos e financeiros 

do banco BPI, destacam 
que Angola deverá ter um 
orçamento rectificativo.
A queda do preço do 
petróleo pode funcionar 
como acelerador para a 
diversificação da economia 
angolana?
De facto, a actual situação 
poderá mesmo revelar-se 
favorável para a economia 
angolana no médio prazo, 
na medida em que se torna 
mais evidente a necessidade 
imperativa de diversificação 
económica, para deixar o país 
menos exposto aos riscos 
externos relacionados com 
o sector petrolífero. Esta 
poderá ser uma boa ocasião 
para se acelerarem reformas 
estruturais, orientadas, por 
exemplo, para melhorar a 
posição de Angola nos rankings 
de competitividade, de forma a 
facilitar o ambiente de negócios 
e atrair investimento directo 
estrangeiro para outros sectores 
de actividade que não o sector 
petrolífero.
Uma vez que Angola está na 
OPEP, e esta organização não 
quer cortar na produção para 
fazer subir os preços, como 
pode o país reagir? 
Uma reacção unilateral de 
Angola contra esta decisão de 
manter o nível da produção, 
provavelmente não teria um 
impacto significativo (a quota 
de produção de Angola é de 
cerca de 5-6% do total da 
produção da organização) no 
âmbito da estratégia da OPEP. 
Na última reunião ficou evidente 
que um conjunto de países da 
organização (não só Angola, 
mas também Irão, 
Iraque, Venezuela, 
Equador e Nigéria) 
tentou opor-se a 
esta decisão, mas a 
posição estratégica 
definida pela 
Arábia Saudita foi 
a que prevaleceu. 

Para além disso, nos últimos 
meses, mesmo depois de os 
preços terem continuado a 
cair de forma significativa, 
as autoridades da Arábia 
Saudita voltaram a reiterar 
que pretendem manter a sua 
estratégia de manter o nível de 
produção, de forma a eliminar 
alguns dos participantes no 
mercado e proteger a sua 
quota de mercado no longo 
prazo. A pressão deste conjunto 
de países poderia ter algum 
impacto, mas de qualquer forma 
a estratégia também poderá 
proteger os interesses de Angola 
no longo prazo. A questão é 
que, se a Arábia Saudita poderá 
ser capaz de suportar preços 
do petróleo tão baixos (com 
reservas internacionais na 
ordem dos 700 mil milhões 
de dólares), o mesmo não 
acontece com outros países da 
organização.
Quais os impactos da descida 
do preço do petróleo, em 
termos sócio-económicos, 
para a economia angolana? 
Espera-se um novo orçamento 
para 2015?
Sim, é provável que o executivo 
apresente um OE rectificativo 
que reflicta uma redução da 
despesa, para evitar que o défice 
suba para níveis excessivos. 
Parte do ajustamento poderá 
ser feito pela via da redução 
das despesas com os subsídios 
aos combustíveis, ou através de 
outras medidas de contenção 
das despesas de funcionamento. 
Mas relativamente às despesas 
de investimento, era importante 
manter pelo menos alguns dos 
projectos (nomeadamente nos 
sectores de energia e água 
ou de infra-estruturas), dado 
que o adiamento deste tipo de 

despesa acabaria por 
adiar o processo 
de diversificação 
da economia, com 
consequências 
negativas em 
termos sócio-
económicos no 
longo prazo. 

Luís Villalobos

“Actual situação pode ser favorável a Angola no 
médio prazo”, com diversificação da economia

vembro de 2014, prevê mais atrasos 

e congelamento de pagamentos, mas 

admite que, para já, ainda não há re-

latos concretos de difi culdades.

Depois de Espanha, Angola é o 

principal consumidor de produtos 

agrícolas e alimentares portugueses, 

com a cerveja a surgir no topo das 

exportações. Nos primeiros 11 me-

ses do ano passado, Angola comprou 

132,1 milhões de euros desta bebida a 

Portugal, mais 14,7% do que em 2013, 

contrariando as expectativas do sec-

tor, que temia uma nova redução de 

vendas devido às taxas aduaneiras. 

Confrontados com os impactos da 

queda do preço do petróleo, os cer-

vejeiros preferem, para já, não falar 

sobre o assunto.

A instalação de fábricas em Ango-

la seria uma forma de contornar a 

expectável quebra de consumo de 

produtos estrangeiros e as falhas de 

pagamento, mas apesar de este país 

africano querer aumentar a produ-

ção local de bens de primeira necessi-

dade e de bebidas (e limitar as impor-

tações), as duas maiores empresas 

portuguesas ainda não consegui-

ram assegurar presença industrial.

Depois de já ter tido planos para 

construir uma fábrica de raiz, que 

nunca chegou a avançar, a SCC optou 

por fazer uma parceria com a Sodi-

ba, controlada por Isabel dos Santos. 

Também a rival Unicer tenta há anos 

ter produção local. As previsões mais 

recentes apontam o arranque para 

2016, no âmbito da Única, a joint-ven-

ture com accionistas angolanos.

O presidente da CAP admite que 

no caso do vinho a “situação é muito 

delicada”. “Angola representa 25% 

do total de litros exportados por Por-

tugal. É um quarto das exportações 

em volume”, alerta.

A elevada dependência angola-

na da importação de produtos ali-

mentares também tem ajudado os 

produtores de azeite a aumentar as 

vendas e, até Novembro, os efeitos 

da desvalorização do kwanza ainda 

não eram “muito notórios”, diz Ma-

riana Matos, secretária-geral da Casa 

do Azeite, Associação do Azeite de 

Portugal. As exportações cresceram 

17,4% em quantidade e 5% em valor. 

Ainda assim, e porque os preços des-

te produto estão a aumentar em todo 

o mundo devido à quebra de produ-

ção, o sector prevê “um recuo das 

exportações de azeite para aquele 

mercado nos próximos meses”.

Na Riberalves esperam-se conse-

quências, mas para quem já está há 

dez anos em Angola esta é mais uma 

contingência a ultrapassar. “Procura-

mos estar preparados para enca- cPÚBLICO

Dívida oficial dos PALOP 
Dívida a Portugal em milhões de 
dólares. Dados de Dezembro de 2013
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Máquinas e aparelhos

Alimentares

Metais comuns

Agrícolas

Químicos

Plásticos e borracha

Veículos e outro mat. transporte

Minerais e minérios

Pastas celulósicas e papel
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O
s turistas angolanos gastaram 

mais dinheiro com estadias 

em hotéis portugueses 

durante o ano de 2014. 

De acordo com os dados 

disponibilizados pelo 

Banco de Portugal, entre Janeiro 

e Novembro (os mais recentes), 

desembolsaram um total de 547,3 

milhões de euros na hotelaria, o que 

representa um aumento expressivo 

de 21,3%, em comparação com o 

mesmo período de 2013. O ano 

completo de 2014 deverá ser de 

recorde em termos de gastos, que, 

desde 2009, têm vindo sempre a 

crescer.

Os visitantes de Angola vêm a 

Portugal com um propósito muito 

específi co e a maioria não procura 

nem praia nem gastronomia. Vem, 

principalmente, fazer turismo de 

compras. 

De acordo com números da Glo-

bal Blue, uma empresa que opera 

no negócio do reembolso de IVA, 

em média, cada angolano desem-

bolsou 281 euros em cada compra, 

entre Janeiro e Outubro do ano pas-

sado. O número de compras cresceu 

120%, muito acima do que se verifi -

cou entre os turistas brasileiros ou 

russos, que gastaram, em média, 

Em 2014 os turistas angolanos 
gastaram mais 22% em Portugal

respectivamente, 223 e 219 euros. 

Em 2013, os gastos dos angolanos 

no comércio, em regime de tax free 

(livre de impostos), ultrapassaram 

os dos turistas brasileiros, chineses 

e russos juntos. Estes gastos apenas 

contemplam produtos transporta-

dos pelos visitantes extracomunitá-

rios na sua bagagem (não abrangem, 

por isso, despesas em hotelaria e res-

tauração).

Para os centros comerciais e as lo-

jas situadas nas principais ruas de 

Lisboa e Porto, este é um público-

alvo apetecível, que tem alavancado 

o negócio em anos de forte quebra 

do consumo interno. Os angolanos 

procuram não só produtos de luxo, 

mas também outras marcas de ves-

tuário de grande consumo, de baixo 

a alto preço.

Também para a TAP, Angola re-

presentava, em 2013, mais de me-

tade das vendas e da actividade em 

África, continente que valia 7% dos 

proveitos de passagens. 

Contudo, Angola não fi gura na lista 

dos dez maiores mercados emissores 

de turistas para Portugal. No topo do 

ranking estão o Reino Unido, a Ale-

manha, a Espanha e a França, países 

que lideram nos gastos e nas dormi-

das na hotelaria nacional. 

Até Novembro, os ingleses de-

sembolsaram 1664 milhões de euros 

(uma subida de 16,1% em compara-

ção com 2013) e os franceses 1699 

milhões de euros, por exemplo. Por 

dia, os turistas estrangeiros deixaram 

em Portugal 29 milhões de euros.

No movimento oposto, as viagens 

de portugueses a Angola são motiva-

das, sobretudo, por negócios. O país 

africano desde há algum tempo que 

quer desenvolver o turismo e está 

a discutir uma proposta de lei para 

organizar, monitorizar, fi scalizar e 

promover esta actividade. 

O documento foi apreciado no fi -

nal do ano passado em Conselho de 

Ministros e visa “assegurar um de-

senvolvimento e gestão sustentável 

dos recursos da bacia hidrográfi ca do 

rio Cubango-Okavango”, referiu, na 

altura, a agência noticiosa angolana,  

Angop. Para já, o que se tem verifi -

cado em Angola no que diz respeito 

ao turismo, com Luanda a destacar-

se de forma quase hegemónica, é a 

aposta em unidades hoteleiras. 

Ana Rute Silva

rar a situação, que acreditamos ser 

transitória”, afi rma Ricardo Alves, 

administrador da Riberalves. “A nos-

sa experiência diz-nos que o consu-

mo interno vai abrandar, as importa-

ções vão cair e existirão atrasos nos 

pagamentos para as transacções que 

se realizarem”, diz.

Apreensão na construção
No sector da construção, as empre-

sas mostram-se apreensivas: Angola 

é responsável por 11% da facturação 

total das empresas nacionais e por 

38% dos negócios conseguidos no 

exterior, ascendendo, em valor, a 

dois mil milhões de euros.

Algumas empresas presentes neste 

mercado, e que falaram ao PÚBLI-

CO sob a condição de anonimato, re-

velam confi ança na conclusão das 

obras em curso. Admitem, no en-

tanto, que os prazos de pagamento 

podem sofrer atrasos, situação que 

é relativamente frequente naquele 

país. Ainda assim, observam que os 

atrasos podem ser mais signifi cativos 

nos casos em que as obras foram con-

tratadas directamente pelo Estado, 

e quando os pagamentos estão con-

tratados em dólares e não em kwan-

zas. A repatriação para Portugal de 

receitas geradas em Angola também 

pode conhecer maiores constrangi-

mentos, porque a compra de dólares 

se tornou muito mais difícil.

A maior apreensão dos empresá-

rios prende-se com o ajustamento 

que o Governo angolano poderá in-

troduzirá no seu Orçamento do Es-

tado, com uma travagem a fundo no 

lançamento de novas obras. O OE foi 

desenhado, ao nível das receitas e 

das despesas, com uma previsão do 

barril a 81 dólares, bastante acima do 

valor actual.  A sua revisão permiti-

ria alinhar a estratégia do Governo 

para este ano com os actuais preços 

de mercado. Se tal se verifi car nas 

próximas semanas, o orçamento rec-

tifi cativo virá clarifi car uma redução 

das despesas, com cortes acentuados 

em vários projectos. Nessa altura se 

verá quais serão as empresas mais 

afectadas.

A AECCOPS, estrutura associati-

va que agrega grandes empresas de 

construção, admite que, neste mo-

mento, se regista “alguma redução 

das oportunidades em concurso”, 

mas que tal é frequente nesta altu-

ra do ano e em início da execução 

orçamental, pelo que “é difícil afi r-

mar que essa situação é já resultado 

das reduções de investimento em 

projectos públicos. Já a Confedera-

ção da Construção Portuguesa e do 

Imobiliário (CPCI), presidida por Reis 

Campos, diz não ter conhecimento de 

constrangimentos nos pagamentos, 

mas reconhece ser “evidente” que 

se está “perante uma forte e súbita 

alteração da conjuntura económica”. 

“Um cenário que leve ao seu agrava-

mento não deixará de exercer impac-

to junto das empresas, mas essa não é 

uma situação linear”, acrescenta.

Paula Gonçalves Carvalho e Luísa 

Teixeira Felino, do departamento de 

estudos económicos e fi nanceiros do 

BPI, destacam que, “dada a depen-

dência da economia das receitas pro-

venientes do petróleo, é possível que 

ocorra um abrandamento das expor-

tações de Portugal para Angola, tra-

duzindo uma quebra da procura in-

terna. Todavia, tem-se verifi cado um 

dinamismo signifi cativo dos sectores 

não-petrolíferos, pelo que essa reac-

ção poderá não ser sentida tão cedo”.

Atrasos na calha
Estas duas responsáveis recordam, 

no entanto, que em 2010, na sequên-

cia da queda dos preços do petróleo 

registada com a crise fi nanceira, e 

que levou Angola a pedir o apoio do 

FMI, as exportações caíram cerca de 

15%. E, sobre a possibilidade de um 

agravamento nos prazos de pagamen-

to, defendem que este é um cenário 

para o qual as empresas devem estar 

preparadas.

O presidente da Câmara de Co-

mércio e Indústria Portugal-Angola 

(CCIPA), Paulo Varela, nota que já se 

verifi ca uma desaceleração das ex-

portações, mas que “não há registo 

de que a redução no crescimento das 

exportações portuguesas para Ango-

la se deva a atrasos nos pagamentos 

aos exportadores”. Diz, porém, que, 

“com a necessidade de Angola, do-

ravante, limitar as operações de in-

visíveis correntes, onde se incluem 

os pagamentos dos fl uxos de comér-

cio externo, os exportadores come-

çarem a deparar-se com períodos 

mais longos na liquidação das suas 

operações”.

Sobre as medidas equacionadas 

pelo Governo angolano para atenu-

ar o impacto da quebra de receitas 

oriundas da produção e exportação 

petrolífera, Paulo Varela enuncia vá-

rias, como a suspensão temporária 

dos pagamentos ao exterior, o con-

gelamento da transferência de divi-

dendos, de prestação de serviços e de 

importação de mercadorias, a even-

tual contingentação ou mesmo corte 

na importação de determinados bens 

de consumo, como sejam as cervejas, 

os refrigerantes e as águas minerais 

e a redução do número de leilões e 

dos montantes de divisas em venda 

por parte do banco central angolano 

(BNA). Além disso, destaca alterações 

ao nível político, com a nomeação de 

José Pedro de Morais para governa-

dor do banco central angolano.

Ontem, na tomada de posse, José 

Pedro de Morais, citado pela Lusa, 

afi rmou que o momento “é particu-

larmente difícil”, mas que tudo está 

sob controlo. Tendo em conta a redu-

ção de divisas que entram em Angola, 

e com a moeda angolana a desvalo-

rizar-se, o novo governador “reco-

mendou” aos bancos comerciais, de 

acordo com a Lusa, que adoptem 

“medidas correctivas”. Ainda de 

acordo com a Lusa, o BNA e o Go-

verno estão a estudar medidas para 

mitigar o problema da falta de divisas.

Os próximos meses, como subli-

nha a análise do BAI Europa, “em 

especial o primeiro trimestre, per-

mitirão entender melhor a dimensão 

do choque em curso e a qualidade da 

resposta que é dada” pelo Governo 

angolano.

Turismo de Angola 
em Portugal

Fonte: Banco de Portugal

Indicadores (em milhões de euros)

PÚBLICO

Nota: receitas incluem 
apenas a hotelaria global; 
dados de 2014 até Novembro

Var. hom.
+21,3%

2014*20132012201120102009

5,6 5,55,6

4,2
3,7

2,7

Peso sobre o total 
de estrangeiros (%)

Receitas
547,3513,9480,1

341,0
280,3

184,6

FOTÓGRAFO

Angola  contava com petróleo a 81 dólares/barril. Está abaixo dos 50

281
euros foi quanto cada angolano 
desembolsou, em média, por 
cada compra em Lisboa, entre 
Janeiro e Outubro do ano passado

PETRÓLEO
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A 
cimeira bilateral luso-an-

golana está prestes a deixar 

de ser uma miragem. O 

embaixador de Angola em 

Lisboa, José Marcos Barrica, 

admite que tal iniciativa está 

mesmo mais perto.

“Não foi dada uma data, mas a ci-

meira vai formular a excelência das 

relações que devem testar as relações 

entre os dois países”, disse nesta 

terça-feira o diplomata, citado pelo 

Jornal de Angola. “Deu-se um passo 

que era necessário para que a pers-

pectiva da cimeira Portugal-Angola 

possa ser realizada como programa-

do”, garantiu.

Prevista para Fevereiro do passado 

ano na capital angolana, a primeira 

cimeira entre os dois países, conce-

bida para ocorrer a cada dois anos, 

foi adiada sine die. O banho de água 

fria aconteceu em Outubro de 2013, 

quando o Presidente José Eduardo 

dos Santos afastou a possibilidade 

de uma parceria estratégica com Por-

tugal. Foi o ponto mais crítico das 

relações diplomáticas entre ambos 

os Estados, na sequência das inves-

tigações do Ministério Público por-

tuguês sobre interesses e actividades 

económicas de algumas personalida-

des angolanas em Portugal.

“Enquanto uns pretendem criar 

e se divertem com clivagens, o que 

nos interessa é que as relações insti-

tucionais e empresariais continuem 

de forma afi ncada e tenham norte e 

objectivos”, concluiu o embaixador 

José Marcos Barrica. Estas declara-

ções foram feitas no rescaldo da vi-

sita, a Luanda, do ministro de Estado 

e dos Negócios Estrangeiros.

De Eduardo dos Santos, Rui Ma-

chete ouviu, no passado dia 12, que 

Angola dá por encerrado o ciclo de 

“mal-entendidos” com Portugal. “O 

senhor Presidente disse algo por que 

eu fi quei particularmente grato, acen-

tuou que se encerrava um ciclo em 

que tinha havido um ou outro mal-en-

tendido e que agora as coisas estavam 

naturalmente límpidas e caminhan-

do muito bem”, relatou, em Luanda, 

o chefe da diplomacia portuguesa.

O adágio o “tempo tudo cura” 

parece aplicar-se aqui em pleno. As 

investigações das autoridades ju-

diciais portuguesas já não são alvo 

dos editoriais do Jornal de Angola e 

Machete saiu de Luanda com resul-

tados palpáveis: uma reunião anual 

de ambas as diplomacias, para mo-

nitorizar as relações; a criação de um 

observatório de investimento; e o fó-

rum empresarial luso-angolano, a de-

correr já, nos primeiros quatro me-

ses deste ano, na capital de Angola.

Em nenhum momento dos múl-

tiplos encontros mantidos por Rui 

Machete — com o Presidente ango-

lano, com o seu homólogo Georges 

Chikoti, no âmbito de um relaciona-

mento cada vez mais fl uido entre os 

chefes das duas diplomacias, e com 

os ministros Abraão Gourgel e Adão 

do Nascimento, responsáveis pelas 

pastas da Economia e do Ensino Su-

perior —, foi colocada a possibilidade 

de dilatar no tempo os pagamentos 

Nuno Ribeiro

Cimeira bilateral mais perto, diz Luanda
Angola é boa pagadora. O pagamento não é na hora, mas é sempre feito. Aquele país está a fazer menos 
encomendas às empresas europeias, por se encontrar num processo de “angolanização” da sua economia

DANIEL ROCHA

Em Setembro de 2013, Chikoti apresentou em Lisboa a cimeira, que logo foi adiada sine die por Angola

dos contratos às empresas portugue-

sas ou de efectuá-los através de títu-

los da dívida pública angolana. No 

entanto, há um sentimento genera-

lizado de preocupação na comunida-

de empresarial lusa em Angola.

Também em Brasília, na reunião 

de 1 de Janeiro entre o vice-primeiro-

ministro Paulo Portas e o vice-pre-

sidente de Angola, Manuel Vicen-

te, aquando da tomada de posse da 

Presidente do Brasil, esta questão 

não esteve em cima da mesa. “É 

muito bom sinal, ao nível do rela-

cionamento entre Portugal e Ango-

la, começar com uma reunião a este 

nível”, comentou, então, Portas.

Angola, que foi eleita apenas 

com dois votos contra como mem-

bro não-permanente do Conselho 

de Segurança das Nações Unidas, 

aposta cada vez mais nos palcos in-

ternacionais, o que leva a um reforço 

da sua diplomacia na acção externa. 

Normalizou a sua relação com a Áfri-

ca do Sul, está particularmente em-

penhada na situação que se vive na 

dos e vão ser reforçados o controlo 

das despesas do Estado e a disciplina 

e parcimónia na gestão orçamental 

e fi nanceira, para que se mantenha 

a estabilidade”, anunciou Eduardo 

dos Santos na sua mensagem de Ano 

Novo. 

Em 2013, o crude foi responsável 

por 76% das receitas fi scais do país. 

Angola é o segundo maior produtor 

de petróleo da África Subsariana, de-

pois da Nigéria, e tem uma economia 

dependente da exportação petrolífe-

ra, que deverá este ano garantir mais 

de 1,8 mil milhões de barris diários.

No entanto, em Portugal não há 

indicações precisas sobre difi culda-

des de pagamentos. “Os angolanos 

sempre se atrasaram, mas sempre 

pagam. O pagamento não é na ho-

ra, mas é sempre feito”, é a refl exão 

ouvida a peritos com muita experi-

ência na matéria. A circunstância de 

não ter havido novas encomendas de 

infra-estruturas a empresas nacio-

nais, após os “mal-entendidos” das 

investigações judiciais, não permite 

estabelecer uma relação de causa e 

efeito entre esses factos.

É, antes, um sintoma da “angoli-

zação” da economia da República 

de Angola, que não afecta apenas as 

empresas nacionais, mas também 

outras europeias. Em contraponto, 

a experiência do desembarque de 

empreitadas chinesas com “tudo 

incluí-do” — pacote de projecto, tra-

balhadores, materiais e maquina-

ria — não tem sido compensadora. 

Ao choque cultural, que difi culta 

a comunicação, juntam-se as mais 

preocupantes defi ciências na cons-

trução.

A diversifi cação da economia an-

golana, para contrariar a excessiva 

dependência das receitas do petró-

leo, é uma orientação do Governo 

de Luanda, o que pode abrir novos 

horizontes às empresas portugue-

sas, para além das que disputam o 

mercado das obras públicas, como 

as dos sectores da agricultura e da 

pesca. Para já, mantêm-se os actu-

ais projectos bilaterais, orientados 

para a educação, saúde e cooperação 

técnico-militar.

Rui Machete diz que o Presidente 
angolano, com quem se reuniu 
no dia 12, deu por encerrado 
o ciclo de “mal-entendidos” 
com Portugal

Nunca se discutiu 
a dilação de prazos 
nem a conversão 
dos pagamentos 
a empresas lusas 
em títulos de dívida 
angolana

zona dos Grandes Lagos — Etiópia, 

Quénia, Tanzânia, Uganda, Ruanda, 

Burundi, República Democrática do 

Congo e Moçambique — e tem cada 

vez mais atenção à CEDEAO (Comu-

nidade Económica dos Estados da 

África Ocidental), liderada pela Ni-

géria, sua rival regional.

Contudo, os responsáveis angola-

nos não escondem as difi culdades 

que a queda do preço do barril do pe-

tróleo provocou no orçamento para 

2015. “Há projectos que serão adia-


