
FAUSTO CARVALHO SIMÕES BASTONARIO
DA ORDEM DOS ECONOMISTAS DE ANGOLA

"Angola tem a
oportunidade de se
libertar da dependência
exagerada da China"

Bastonário diz que todas as dificuldades

da banca do país vêm do banco central

e diz que há governantes e interesses

obscuros a remar para o lado oposto.
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"Angola tem a oportunidade
de se libertar da China"
O programa de assistência financeira do FMI a Angola abre uma porta
para o país se soltar da "dependência excessiva do financiamento
da China à sua economia", defende Fausto Carvalho Simões.
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Fausto
Carvalho Simões

é o primeiro bastonário
da Ordem dos Econo-
mistas de Angola, orga-

nização criada em março deste ano.

Em entrevista por escrito ao Negó-
cios diz que, ao contrário do que se-
ria desejável, a despesa do Estado
neste país continua a crescer e de-
fende que os "cortes nos subsídios

atribuídos aos poderes executivo e

legislativo, quer diretosquerindire-
tos, serão determinantes na redu-

ção da despesa pública". O econo-
mista será orador no B.° Congresso
Nacional dos Economistas, que se

realiza na Gulbenkian nos dias 9 e

10 de julho.

Como avalia o programa de as-
sistência financeira do FMI a

Angola?
Em minha opinião, com esse

programa, no montante de 3,7 mil
milhões de dólares, o maior de sem-

pre aumpaís da África Subsariana,
com reembolso em 10 anos e com 4
anos de carência, Angola tem a

grande oportunidade de se desen-

vencilhar da dependência exagera-
da do financiamento chinês à sua
economia. Por outro, e acima de

tudo, a grande vantagem será asso-

ciar a intenção de melhorar a situa-

ção económica em geral, mudar a

direção da dívida pública e focar de

forma incisiva a diversificação eco-
nómica.

Um dos grandes obstáculos à

evolução de Angola parece ser
a própria máquina do Estado,
demasiado pesada e, em bas-

tantes casos, ineficientes.
Como é que se produz uma re-
forma do Estado e por onde
deve começar?
Os principais atores do Estado

angolano devem dar o exemplo à so-

ciedade. Refiro-me ao poder execu-
tivo (Governo) e legislativo (Assem-
bleia Nacional). Ao invés de redu-
zirmos temos vindo a aumentar as

despesas com esses órgãos do po-
der. Impõe-se ainda uma redução
substancial de despesas a priori su-

pérfluas. Os cortes nos subsídios,

quer diretos quer indiretos, serão

determinantes na redução da des-

pesa pública. Já se falou e escreveu
muito sobre a reforma do Estado,
mas não existem resultados práti-
cos. Além dos diplomas legais deve
haver um espírito patriótico e cívi-

co altruísta pois continuam a exis-

tir governantes e outros interesses

obscuros a remarem para o lado

oposto e isso só se resolve com Lima

fiscalização apertada em relação ao

cumprimento das leis e decretos

que se aprovam no país.

No plano internacional têm
sido feitos muitos elogios ao

ímpeto reformista do Presiden-

te da República, João Louren-

ço. Contudo esses elogios tar-
dam em refletir-se num cresci-
mento do investimento estran-

geiro e numa recuperação efe-
tiva da economia. Porquê?
Tal acontece porque passou ain-

da pouco tempo, menos de dois

anos, para que o Presidente João

Lourenço pudesse mostrar mais
trabalho. As dificuldades financei-
ras do país são extremas, particular-
mente as de índole cambial, facto

que vem desmotivando o IDE. É

preciso não esquecermos os milha-
res de trabalhadores expatriados

que tiveram de abandonar o país
nos últimos anos devido a essa difi-
culdade. Existe também alguma re-
sistência à mudança por parte de al-

guns privilegiados, conforme o pró-
prio Presidente da República já re-
conheceu publicamente.

Criaram a Ordem dos Econo-
mistas este ano. De que forma
é que esta instituição preten-
de e pode contribuir para as

mudanças que são necessá-
rias implementar em Angola,
nomeadamente no domínio da

gestão da coisa pública?



Quer na definição da sua missão

como da sua visão, a Ordem dos

Economistas de Angola assume-se

como um parceiro social do Estado.

Ora isso não significa que tenhamos
de concordar em absoluto com to-
das as políticas governamentais
nem tão-pouco que o nosso papel
seja de oponente às políticas gover-
namentais. Nas nossas fileiras te-
mos os melhores quadros em eco-
nomia e gestão do país e estamos em

condições de contribuir com as nos-

sas opiniões para a melhoria da si-

tuação económica do país. Já esta-

mos inseridos em alguns programas
macro e microeconómicos do Exe-

cutivo, dando as nossas opiniões
como são os casos do PDN - Plano

de Desenvolvimento Nacional e

PAC Projeto de Apoio ao Crédi-
to. Obviamente que pretendemos
ser mais atuantes, mas a resistência
ainda existe por parte de alguns res-

ponsáveis, alguns dos quais com

grandes responsabilidades. A medi-
da que as nossas intervenções forem
surtindo o seu efeito, mais aceitação

teremos na nossa sociedade. Mas é

preciso que nos queiram ouvir.

As estimativas de crescimen-
to de Angola - 0,4% este ano
e 3,2% em 2020 e 2021 - che-

gam para garantir a sustenta-
bilidade do Estado?

Infelizmente direi que não, por
dois motivos. A taxa de crescimen-
to estimada para 2019/20 continua

aquém da taxa de crescimento da

população em Angola (cerca de

3,5%); logo esse crescimento não

garante consequentemente uma
melhor qualidade média de vida
melhor para a população do país.
Desde 2016 vimos registando cres-

cimentos negativos. Se atendermos

a necessidade de recuperarmos o

atraso desses últimos anos e o cres-

cimento pouco convincente em al-

guns dos anos anteriores só há uma
forma de ultrapassarmos essa difi-

culdade: a partir de 2021 crescer-
mos acima de dos 4%. Concomitan-
temente políticas públicas de pla-
neamento familiar para redução da

taxa de natalidade deverão ser in-
culcadas nas nossas populações.
Dessa forma sim, melhoraremos a

nossa qualidade de vida, além da im-

plementação de outros "itens" ine-
rentes ao índice de Desenvolvimen-
to Humano.

PERFIL

Um economista
mestre
em gestão

Fausto Tavares de Carvalho Simões

é o primeiro bastonário da Ordem
dos Economistas de Angola, criada

em março deste ano. Professor ca-
tedrático da Universidade Agosti-
nho Neto, licenciou-se em Economia

por esta faculdade angolana, sen-
do mestre em Gestão pelo ISEG e

doutorado em Gestão e Estratégia
pelo ISCTE. É professor de honra da

SEI - Sociedade de Estúdios Inter-
nacionales, com sede em Madrid, e

está associado ao SOCIUS/ISEG

como palestrante e integrante de

júris de doutoramento. Tem obras

publicadas em Angola, Brasil e Por-

tugal.

A questão cambial parece de-
cisiva. Qual a receita para mi-

tigar esse problema?
O regime de câmbios flexíveis

(também denominados flutuantes)

parece-me uma medida acertada.

Foi uma medida necessária, mas
não é suficiente. Impõe-se o aumen-
to da produção interna, mas tam-
bém o acordo com a Reserva Fede-

ral norte-americana para Angola
poder ter novamente relações com

bancos correspondentes america-

nos com quem possa negociar a cir-

culação de mais dólares em Ango-
la; as leis de mercado assim reco-
mendam.



Angola tem problema sérios

ao nível da distribuição da ri-

queza, facto visível nos níveis

de pobreza. Como se inverte
esta situação?
Como sabemos uma das quatro

funções do Governo é melhorar are-



partição do rendimento, as outras
são melhorar a eficiência económi-

ca, estabilizar a economia através de

políticas macroeconómicas e con-
duzir a política económica interna-
cional. O que tem faltado são os cri-
térios transparentes e justos nessa

redistribuição, pois os responsáveis
e assessores nessas matérias pensa-
ram demais no seu umbigo, não se

importando com a desgraça da
maior parte da população.

A situação da banca é outro
dos problemas, nomeadamen-
te pelo que se passou por
exemplo com o BESA e o BPC.

Quais são os desafios estrutu-
rais que o setor financeiro an-

golano enfrenta?

Angola, apesar de serumpaísjo-
vem, já tem algum historial no que
diz respeito ao "crash" de instituições
financeiras. Além das citadas tivemos

ainda a falência da "já falecida" Cai-
xa Agropecuária. Contudo todas es-

sas dificuldades inerentes à banca
têm Lima causa que se chama BNA -
Banco Nacional de Angola, o banco

central, órgão reitor de toda a políti-
ca financeira e bancária do país. Foi

o BNA que autorizou até hoje alicen-

ça a trinta instituições bancárias.

Atualmente são 27. Sempre defendi

que Angola não tem estrutura nem

social, nem financeira, nem empre-
sarialpara comportar tantos bancos.

Apromiscuidade entre políticos e ne-

gócios, nestes casos financeiros, con-

duziramopaís a essa situação. Os po-
líticos devem ser apenas políticos e

os banqueiros não se devem mistu-

rar com a política. No futuro obvia-

mente as fusões e aquisições mete-
rão ordem na casa. Certamente que
não mais de meia dúzia de grupos
bancários existirão em Angola. Essa

será asequêncialógicae normal para
o sucesso da atividade bancária em

Angola. Abanca deverá servir os in-

teresses das empresas e das famílias

e não de meia dúzia de pseudoban-

queiros que em muitos casos trans-
formaram os seus bancos em uma es-

pécie de casa de câmbio. Acredito

que os últimos avisos do BNA são

nesse sentido.

Como perspetiva a evolução
das relações entre Angola e

Portugal? Quais deviam ser as

apostas?
No passado houve erros cometi-

dos de ambos os lados. Importa ago-
ra não chorarmos o leite derramado.

Basta vermos, a título de exemplo, o

tratamento privilegiado solicitado

por Portugal à União Europeia nas

relações migratórias com o Brasil em

relação aos PALOP e os eixos come-
tidos no célebre processo conhecido

como Operação Fizz. No meu enten-

der, apesar dos altos e baixos, neste

momento elas são ótimas. Importa
que as relações sigam em frente con-
solidado a parceria estratégica defi-
nida pelos dois países e que o respei-
to mútuo sejapermanentemente va-
lorizado. Essa consolidação nas re-

lações deverá ser alicerçada quer a

nível bilateral como a nível multila-

teral, particularmente ao nível da

CPLP. Saúde, educação, investiga-

ção científica e obras públicas deve-

riam ser as prioridades, além natu-
ralmente das trocas comerciais en-
tre ambos países. ¦
RAIO-X

Os 10
constrangimentos
da economia

angolana

1. Opção rentista dos sucessivos

governos que Angola teve ao invés

de desenvolvimentista.

2. Não distinção da fronteira entre

Estado e partido no poder.

3. Burocracia, corrupção e

nepotismo.

4. Não valorização da importância
da investigação científica e do

ensino a todos os níveis,

particularmente o primário.

5. Pouca captação de Investimento

Direto Estrangeiro qualificado.

6. Pouca sensibilidade ao

desenvolvimento da agricultura e

da indústria transformadora.

7. Não resolução das questões
básicas ligadas a infraestruturas,

particularmente água e

eletricidade.

8. Confiscos e nacionalizações

precipitadas nos primórdios da

independência, sem as devidas

compensações, facto que criou

anticorpos na comunidade

internacional.

9. Critérios ineficientes na

nomeação de quadros governativo:
e empresariais.

10. Má redistribuição da riqueza
nacional.


