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A situação do crédito malparado
na banca nacional começa já a
preocupar os bancários. O crédi-
to cedido a clientes pelo sistema
bancário nacional com prazos de
reembolso expirado mais do que
duplicou no último ano, ao pas-
sar de cerca de 120 mil milhões
kz, em Dezembro de 2011, para
283,6 mil milhões Kz em Dezem-
bro de 2012.

Cálculos efectuados com base
nas contas monetárias indicam
que o rácio de crédito vencido
passou de 5,6% no final de 2011
para 10,6% em Dezembro do ano
passado, representando um
crescimento de 5 pontos percen-
tuais (p.p.).

Durante o ano passado, o stock
de crédito à economia na banca
atingiu pouco mais de 2,6 biliões
kz, um crescimento de 24% rela-
tivamente a 2011, altura em que
se cifrou nos 2,1 biliões kz. Do to-
tal do stock do dinheiro empres-
tado à economia em 2012 ao sec-
tor privado coube 2,5 biliões,
sendo que os restantes 147,2 mil
milhões foram canalizados para
o sector público empresarial.

Entretanto, o crédito por sec-
tor de actividade económica vol-
tou a concentrar-se na área de
“Outras Actividades de Serviços
Colectivos, Sociais e Pessoais”
com cerca de 486,2 mil milhões
(16,9%), que evidenciou um au-
mento de cerca de 136,4 mil mi-
lhões kz face aos 365,2 mil mi-
lhões kz de Dezembro de 2011.
Seguem-se “Comércio a Grosso e
a Retalho”, com cerca de 448,0
mil milhões kz (16,5%) e os “Par-
ticulares”, com 391,6 mil mi-
lhões, 15% do total.

Do total de créditos concedi-
dos à economia no período em
análise, cerca 56,7% foi em moe-
da nacional e 43,2% em moeda
estrangeira. Comparativamente
ao ano de 2011, registou-se um
aumento das operações de crédi-
to em moeda nacional de 39%,
enquanto o crédito em moeda es-
trangeira cresceu apenas 9%. A
supremacia do volume de crédi-
to cedido em moeda nacional é
explicada, em parte, pela entrada
em vigor do Aviso n.º 04/2011, de
08 de Julho, que restringe a con-

cessão de crédito de curto e mé-
dio prazo em moeda estrangeira.

Falando o ano passado sobre o
volume de crédito malparado na
banca, o governador do BNA, Jo-
sé de Lima Massano, admitiu que
está era, também, uma preocu-
pação que a sua instituição tra-
zia, no domínio da estabilidade
do sistema financeiro, reconhe-
cendo a existência de “muitas” li-
mitações na própria qualidade
das garantias que são apresenta-
das aos bancos comerciais.

“Claro está que, havendo a ne-
cessidade de execução de deter-
minada garantia, se ela tem baixa
qualidade, a probabilidade de re-
cuperação do crédito também é
baixa”, frisou.

Apesar de o BNA ter o crédito
malparado como uma preocupa-
ção, Massano disse que na altura
não se entendia que a taxa de cré-
dito em situação irregular fosse
uma dificuldade para que mais
crédito pudesse ser concedido e
que lograsse pôr em causa o con-
tínuo crescimento da indústria
em Angola, “na medida em que se
falavam em taxas que rondavam
os 5%”.

Impacto reflecte-se
nos resultados do banco
Para o director de relações insti-
tucionais e governamentais do
Banco Kwanza Invest, Adriano
Carvalho,

o impacto para o sector bancá-
rio de qualquer situação de cré-
dito malparado reflecte-se di-
rectamente nos resultados dos
bancos.

“Com o aumento do crédito
malparado, aumentam as impa-
ridades em balanço, com impacto
directo e negativo nos lucros, ou
seja, o aumento deste tipo de em-
préstimo, de forma simples, di-
minui os resultados do sector fi-
nanceiro. Uma consequência
posterior e em situações extre-
mas, acrescentou, pode ser a ne-
cessidade de recapitalização das
instituições através de aumentos
de capital.

A prevalência de índices muito
altos de crédito malparado, de
acordo com Adriano Carvalho,
vai trazer maiores dificuldades e
cautelas aos bancos na concessão
de novos créditos, bem como o
aumento dos spreads cobrados
(custo do financiamento), por
força do aumento do risco sisté-

mico da economia, para o qual o
aumento do crédito em situação
de incumprimento do reembolso
do crédito tem um grande peso.

Com este cenário reforçou, as
empresas terão maior dificulda-
des em financiarem as suas ope-
rações e actividade, situação que
pode contribuir para a diminui-
ção da taxa de crescimento da
economia do País.

Malparado vs Angola Investe
Questionado sobre a influência
que o aumento do risco de crédito
pode ter no apoio da banca ao
programa “Angola Investe”, que
tem como principal objectivo
promoveradiversificaçãodaeco-
nomia através do apoio ao em-
presariado nacional, o director
do Banco Kwanza considerou
que tratando-se de um mecanis-
mo de financiamento à economia
em forma de dívida contraída pe-
las empresas, o programa em re-
ferência depende da boa cobran-
ça dos créditos concedidos.

“Com o aumento do crédito
malparado, se o mesmo se verifi-
car nos financiamentos concedi-
dos pelo programa Angola Inves-
te, é natural que a reacção de de-
fesa do sector financeiro (o ca-
nal) e do sector governamental,
através do Ministério da Econo-
mia (o patrocinador) se vejam na
contingência de reavaliação do
processo de decisão e imposição
de novas regras e restrições no
acesso ao financiamento, tendo
como consequência o abrandar
do ritmo de concessão de crédi-
tos, logo ressentindo-se a econo-
mia”, precisou Adriano.

Para garantir que o crédito em

incumprimento não acompanha
o crescimento da concessão de
crédito, fez saber, é necessário
um grande esforço por parte das
instituições financeiras, quer em
termos de acompanhamento e
recuperação do crédito malpara-
do, quer na melhoria dos meios
técnicos e sofisticação de ferra-
mentas de controlo dos proces-
sos e das cobranças, ao seu dis-
por.

Contrariamente ao que defen-
de Adriano Carvalho, ouvido
pelo Expansão, o director de cré-
dito do Banco Angolano de In-
vestimento considera que o risco
de crédito é indissociável da acti-
vidade bancária e que o aumento
dos níveis de incumprimento na
banca Angolana não deverá afec-
tar o apoio ao programa Angola
Investe, pois que, como justifi-
cou, o sistema não se confronta
com falta de liquidez para fazer
face as necessidades de financia-
mento à economia.

No entanto, e concordando
com o seu colega do Banco Kwan-
za, José Burity acha que o que de-
verá acontecer, naturalmente, é
os bancos passarem a assumir
políticas de concessão de crédito
mais rigorosas, com objectivo de
prevenir a tendência de cresci-
mento da taxa de incumprimen-
to que se tem estado a observar.

Dados avançados pela consul-
tora Deloitte, no seu relatório
“Banca em Análise”, apontam
para um crescimento no rácio de
provisão sobre o crédito total de
79% nos últimos 5 anos.

O director de crédito do BAI
reforça que, desde 2010s se vem
registando um aumento de risco
de crédito, em grande parte in-
fluenciada pela forte dependên-
cia da economia do Orçamento
Geral do Estado (OGE) e do de-
sempenho dos sectores da cons-
trução civil e imobiliário.

Também ele advoga que este
quadro trará implicações negati-
vas para o sector bancário, uma
vez que o aumento do nível de in-
cumprimento vai obrigar os ban-
cos a constituírem mais provi-
sões, para cobertura do risco, o
que implica redução das mar-
gens de lucro, o que pode condi-
cionar o crescimento do sector,
devido a escassez de recursos
para o reinvestimento.

“Na economia em geral, é im-
portante referir que a banca con-

B A N C A N A C I O N A L

Crédito malparado
mais que duplicou
em 2012
Cálculos efectuados com base nas contas monetárias indicam que o rácio de crédito vencido
passou de 5,6% no final de 2011 para 10,6% em Dezembro do ano passado, representando um
crescimento de 5 pontos percentuais.

Em 2012, o stock
de crédito à
economia na banca
atingiu pouco mais
de 2,6 biliões Kz,
um crescimento de
24% relativamente
a 2011, altura
em que se cifrou
nos 2,1 biliões Kz
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tribui muito no crescimento das
empresas, sustentabilidade e in-
ternacionalização. Um aumento
dos níveis de incumprimento, le-
vará os bancos a assumir políti-
cas de concessão mais rígidas, o
que poderá frear a tendência de
crescimento do crédito concedi-
do”, advertiu José Burity.

Para além do peso que o Estado
e o OGE têm na economia e a es-
tagnação do sector de construção
civil e imobiliário, “um dos prin-
cipais responsáveis pela carteira
de incumprimento na banca”, o
responsável bancário indicou
ainda o risco moral elevado e falta
de know-how do empresariado
nacional, relativamente a utiliza-
ção dos produtos e recursos dos
empréstimos adquiridos através
dos bancos, como outro factores
queconcorremparaaelevaçãoda
taxa do crédito malparado.

Em acréscimo a este particular,
Adriano Carvalho, do Kwanza In-
vest, explica que, nos últimos
anos, o mercado angolano regis-
tou um forte crescimento em ter-
mos de concessão de crédito, que
se está a reflectir no actual au-
mento da taxa de crédito vencido.

Carvalho aponta dois erros-
-chave que contribuíram para
esta situação. O primeiro, de for-
ma, com políticas de concessão
de crédito muito permissivas,
mau controlo, execução defi-
ciente dos planos de negócio de-
lineados para obter os créditos
concedidos e o segundo que tem
que ver com um erro de conteú-
do, com demasiado optimismo
nos pressupostos económicos e
financeiros assumidos, tanto por
parte do sector financeiro, como
dos agentes económicos.

“Deveria ter sido adoptada
uma postura mais prudencial e
com maior controlo na execu-
ção”, sugeriu.

Porém, o responsável pelas re-
lações institucionais e governa-
mentais do Banco Kwanza acre-
dita que a entrada em funciona-
mento da Central de Informação
e Risco de Crédito (CIRC), uma
base de dados gerida pelo BNA e
que tem por objectivo a centrali-
zação de informação referente às
operações de crédito, responsa-
bilidades potenciais e aos seus
riscos, sob qualquer modalidade,
concedida pelas instituições fi-
nanceiras aos seus Clientes, vai
permitir às instituições financei-
ras uma melhor avaliação dos

riscos na concessão de crédito e
um melhor exercício de supervi-
são pelo órgão regulador do mer-
cado bancário.

A par disto, a CIRC veio tam-
bém colocar a nu a realidade em
termos de aferição e volume do
crédito malparado, assim como
os factores que estão na base do
seu crescimento, disse Adriano
Carvalho.

BFA com pouco
incumprimento
Contactado pelo nosso jornal,
Emídio Pinheiro, presidente da
comissão executiva do Banco de
Fomento Angola (BFA), para
quem a gestão do crédito malpara-
do é central para a actividade do
banco,revelouquenofinalde2012
a sua instituição apresentava indi-
cadores de solidez fortes, tendo a
cobertura de crédito vencido por
provisões melhorado significati-
vamente,situando-seem143%.

Segundo avançou, no BFA está
assimilada uma estratégia de ri-
gor na apreciação das propostas
de crédito e crescentemente
enérgica na recuperação de cré-
dito em incumprimento e, sem-
pre que necessário, com recurso
à cobrança judicial.

Entretanto, o ano 2012 foi
marcado por uma importante
melhoria da qualidade da cartei-
ra de crédito do banco, resultan-
do numa redução significativa do
crédito vencido de 6,1% em 2011
para 4,8%. Esta situação permite
ao BFA encarar com optimismo o
apoio ao crescimento empresa-
rial, quer através dos programas
públicos, como o Angola Investe,
orientados para a dinamização
da actividade produtiva, quer no
apoio directo aos investidores
privados, conforme afirmou
Emídio.

Fez saber que a carteira de cré-
dito do BFA tem características
muito próprias “porque tem uma
fraca exposição aos sector imobi-
liário, onde possivelmente se si-
tuam as maiores preocupações”.

Culpou a fragilidades na gestão
e a insuficiência de capitais pró-
prios que limitam a capacidade de
resposta quando há adversidades
no negócio, como por exemplo,
atrasos nos recebimentos, falhas
nos circuitos comerciais, proble-
mas de infra-estrutura, entre ou-
tras, pelos incumprimentos nos
pagamentos dos créditos por par-
te dos beneficiários.

A questão do crédito malparado tem vindo a ser acompanhada
milimetricamente pelo Banco Nacional de Angola (BNA). No seu
primeiro relatório de estabilidade financeira, o banco central indica
que quanto aos níveis de inadimplência, no 1.º semestre de 2012,
o crédito vencido por sector de actividade económica encontra-se
concentrado no ramo de “Comércio a Grosso e a Retalho”, com cerca
de 80,9 mil milhões kz, ou seja, 32% do total do crédito vencido na
altura, seguido pelo segmento dos “Particulares”, com cerca de 53,3
mil milhões, montante que corresponde a 21,24%.
No crédito vencido por moeda, verificou-se maior relevância
da moeda nacional (cerca de 74,27% do crédito vencido)
comparativamente à moeda estrangeira com cerca de 25,73%.
Em Junho de 2012, cerca de 29% do crédito vencido estava
classificado com risco de nível C (risco reduzido), 18% com risco de
nível B (risco muito reduzido) e risco do nível G (perda) conforme
gráfico abaixo.
Com vista a fazer face às perdas potenciais da carteira de crédito,
avança o relatório, foram constituídas provisões inerentes ao crédito
vencido na ordem d os 35,0 mil milhões kz, contra 30,0 mil milhões
do período homólogo, um aumento de
cerca de 4,9 milhões, perto de 16,4%.

B N A A C O M P A N H A A T E N T O
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Qualéarealsituaçãodocrédito
àeconomianabancaangolana?
Em termos gerais, o crédito na
economia angolana teve um
comportamento optimista, na
medida em que se verifica, a par-
tir de 2011, uma reaceleração do
crescimento do sector bancário
angolano, não obstante obser-
var-se um nível de crescimento
económico menos expressivo do
País.

Relatórios publicados sobre
os indicadores financeiros e mo-
netários revelam que se obser-
varam taxas de crescimento dos
principais agregados de depósi-
tos (35%) e de crédito de (17%)
respectivamente. Contudo, os
níveis de inadimplência conti-
nuam preocupantes, ou seja, a
qualidade do crédito à economia
deteriorou. A proporção de cré-
dito vencido passou de 5,5%, em
Dezembro de 2011, para 9,2%,
em Maio de 2012 (+3,7 pp.), im-
pulsionada pela evolução da
proporção do crédito vencido
em moeda nacional, que oscilou
durante o semestre passando de
6,6% para 10,3%.

O que terá
concorrido para isto?
Deste total concorre fundamen-
talmente a qualidade do crédito
ao sector privado, que passou de
5,6% em Dezembro de 2011 para
8,9% em Maio de 2012, enquan-
to a qualidade do crédito ao sec-
tor público empresarial passou
de 3,2% em Dezembro de 2011
para 1,9% em Abril de 2012, se-

guida de um aumento para 16,7%
Maio. Portanto, como se obser-
va, estes dados potencializam a
aversão ao risco a que o sector
bancário está exposto.

Dados indicam que o crédito
malparado tem vindo a aumen-
tar, assim como o risco de cré-
dito. Que implicações isto pode
ter no desempenho do sector
bancário, em particular, e da
economia no geral?
Como mostram os indicadores
acima, a consequência destes
dados é o efeito negativo que
têm para a economia como um
todo na medida em que provoca
a retracção na concessão de fi-
nanciamentos ou, no limite mí-
nimo, torna o processo excessi-
vamente burocrático e comple-
xo. Para os bancos, a não conces-
são de financiamentos impacta
negativamente sobre os rendi-
mentos esperados através deste
canal. Para o sector produtivo
tem implicações directas sobre o
consumo das famílias, sobre os
investimentos e sobre a geração
de empregos.

Quefactoresestarãonabasedo
crescimento do nívelde incum-
primento?
São vários os factores que con-
correm para a explicação deste
comportamento. Entre os quais
podemos destacar os estudos de
viabilidade económica, assente
em pressupostos inconsistentes
que levam a previsões ou esti-
mativas esperadas da economia
de forma equivocada. Ausência
de práticas moderna de gestão
de negócio, baixo grau de com-
prometimento com o negócio e,
por outro e bastante preocupan-
te também, o problema da assi-
metria de informação entre os
tomadores de recursos e os cre-
dores que tem levado a chamada
selecção adversa.

O que se deve fazer
para inverter o quadro?
Longe de esgotar o assunto em
torno desta abordagem, julgo
que a inversão deste quadro pas-
sa, necessária e rigorosamente,
pelo maior acompanhamento na
implementação dos projectos de
investimentos; sendo que os

desbloqueios de recursos sejam
feitos consoante um cronogra-
ma de execução do projecto. O fi-
nanciamento deve ser concedi-
do por tranches, cada tranche
subsequente só deve ser desblo-
queada desde que avaliado o
grau de implementação da etapa
anterior. Deste modo, pode-se
observar quais os eventuais
constrangimentos e que medi-
das correctivas devem ser adop-
tadas. Com isso assegura-se a

implementação dos projectos de
forma prudente, minimizam-se
os níveis de exposição ao risco.

Atéquepontooaumentoderis-
codecréditopodeinfluenciaro
apoio da banca ao programa
“Angola Investe”?
Infelizmente o aumento do risco
de crédito pode dificultar a im-
plementação do Angola Investe,
em função das dificuldades dos
bancos em conceder os créditos
e consequentemente compro-
meter as ambiciosas metas aí de-
finidas. Contudo, considerando
todos os pressupostos do Angola
Investe, é seguramente um pro-
grama que, do ponto de vista fi-
nanceiro, representa um dos
melhores produtos da banca.

Dada a tendência de cresci-
mento,querdoriscodecrédito,
querdocréditomalparado,que
precauções os bancos devem
tomar?
Julgo que os argumentos atrás
apresentados satisfazem tudo o
que eu posso dizer para não ser
redundante.

Entrevista Jaime Fortuna

No entender do economista, a concessão dos créditos por etapas, consoante a execução do projecto, ajudaria
a corrigir eventuais constragimentos e assegurava a implementação do projecto financiado de forma prudente.

“Redução do risco de crédito
passa pelo acompanhamento
dos projectos de investimentos”
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“A proporção
de crédito vencido
passou de 5,5%, em
Dezembro de 2011,
para 9,2%, em Maio
de 2012 (+3,7 pp.),
impulsionada
pela evolução da
proporção do crédito
vencido em moeda
nacional”

“A inversão deste
quadro passa,
necessaria e
rigorosamente,
pelo maior
acompanhamento
na implementação
dos projectos
de investimentos”
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“

”

“As obras, além do empreiteiro,
têm fiscalização que deve fazer
cumprir as condições técnicas
e outras que constam do projecto.”
Molares d’Abril
Director-geral do Instituto de Estradas de Angola

“Os erros do passado devem servir
de lição para fazermos opções
e encontrarmos soluções adequadas
a cada situação. Sabemos que há
muitas dificuldades pelo caminho,
mas uma das características
da nossa actividade tem que ver
com o desbravar de terrenos,
a superação de obstáculos
e a execução de obras.”
Fernando da Fonseca
Ministro da Construção

“Devemos ter sempre
em atenção que no desporto
não há vencedores antecipados.”
Bongua Pires
Seleccionador nacional de judo

“Somos dois países africanos
vizinhos e é uma vantagem receber
o petróleo de Angola.”
Netumbo Nandi
Ministra dos Negócios Estrangeiros da Namíbia

“Vamos manter a cooperação
tradicional na agricultura,
desminagem, água e saneamento
básico, formação profissional
e ensino superior, mas também,
cada vez mais, também vamos
ver o que podemos fazer no sentido
de resolver alguns problemas
de Angola, como as mudanças
climáticas, o ambiente,
energia e imigração ilegal.”
Javier Puyol
Representante da União Europeia em Angola

“Este indicador de medição
e monitorização das cidades vai
permitir saber num prazo de dois
a cinco anos como a situação
social está a mudar e as áreas
que precisam de intervenção.”
Eduardo Moreno
Director de pesquisa e formação da ONU Habitat

S
abe-se que 2015 é a data limite
para o cumprimento dos
objectivos de desenvolvimento
do milénio que muitos países
não vão conseguir, entre eles
Angola. Um estudo do Banco

Mundial dá conta de que, entre os 20
objectivos acordados em diferentes
domínios, 14 registaram progressos
limitados e só em 3 são apontados
avanços de acordo com as metas
definidas. Ou seja, tem de se abrir uma
nova fase de cooperação mundial para
o desenvolvimento depois de 2015.

Que novos parceiros e que novo tipo
de parecerias, num contexto de fortes
mudanças mundiais, mesmo em África,
que pode assumir um lugar de enorme
destaque no futuro (e neste caso,
a urgência de intensificação das próprias
relações entre os africanos)?

Já há alguns anos os estudos
prospectivos e de desenvolvimento
estratégico elaborados por algumas
agências internacionais apontam para
uma rotação da rosa-dos-ventos da
economia mundial: o que até agora ainda
é o comando ocidental das dinâmicas
de crescimento e do peso no PIB e no
comércio mundial – as chamadas
economias desenvolvidas (EUA, Euroárea
e Japão) – vai deixar de ser depois
de 2015. E esta mudança condicionará
as parcerias para o desenvolvimento,
seja em que área for a sua delimitação.
Está em marcha a “desocidentalização
do desenvolvimento”. Que não o será
apenas em termos económicos, podendo
igualmente sê-lo noutros aspectos, como
o do reconhecimento do papel do Estado
na regulação dos mercados e na sujeição
dos sistemas financeiros aos sistemas
económicos e sociais. Ou seja,
uma economia a favor dos cidadãos.

A crise da Zona Euro, sem fim

anunciado ou previsível, colocará
em discussão as parcerias actuais para
o desenvolvimento, não apenas do ponto
de vista do suporte financeiro das acções
de cooperação, mas igualmente enquanto
modelo de desenvolvimento económico
integrado. Os processos de integração
económica regional em curso em diversas
partes do mundo aguardam pelo que pode
acontecer ao euro enquanto instrumento
de coordenação/sujeição das políticas
monetárias e orçamentais nacionais.
Depois de 2015, a Europa da moeda única
não representará mais do que 10%
das trocas e do PIB mundial. O modelo
de cooperação tenderá a ser reformulado
e ajustado a vectores eventualmente
mais especializados. Deixará de ser
seguramente uma parceria geral
ou de natureza global.

Assim sendo, a cooperação para
o desenvolvimento passará a contar
com outros parceiros e eventualmente
com a inspiração dos seus modelos
de crescimento. A China, a partir de 2020,
assumir-se-á como primeira potência
económica mundial, com todas as
implicações decorrentes. As parcerias
para o desenvolvimento com este país

A N Á L I S E

Parceria global para
o desenvolvimento no contexto
da agenda de desenvolvimento
pós-2015

Manuel Alves da Rocha1

Economista

“Um estudo do Banco Mundial
dá conta de que, entre
os 20 objectivos acordados
em diferentes domínios,
14 registaram progressos
limitados e só em 3 são
apontados avanços de acordo
com as metas definidas”
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O
comunicado final do comité
permanente da comissão
política da UNITA que se reuniu
no passado dia 16 de Abril e que
“reitera a proposta do partido de
se instituir em Angola um

salário mínimo de 50 000 Kz”, trouxe de
novo a questão do salário mínimo nacional
para o primeiro plano da actualidade.

“A subida do custo de vida dos angolanos
continua a processar-se duma forma
galopante. Os produtos encarecem a cada
dia que passa, sem que haja medidas
reguladoras por parte do Governo e, pelo
contrário, os salários da maioria dos
trabalhadores angolanos continuam
estáticos, tornando-se cada vez mais
insuficientes para cobrirem o valor da cesta
básica”, justifica o partido liderado por Isaías
Samakuva.

A intenção da UNITA é boa. Os salários
mínimos garantidos pela lei angolana, temos
de reconhecer, são muito baixos face ao
custo de vida.

Segundo o gabinete de advogados Vítor
Carvalho & Associados, existem actualmente
três salários mínimos nacionais, fixados pelo
decreto presidencial 128/12 de 8 de Junho de
2012.: 17 781,50 Kz para o comércio e
indústria extractiva, 14 817,90 Kz para os
transportes, serviços e indústria
transformadora e 11 854,30 Kz para a
agricultura. Para os menos familiarizados
com kwanzas, é só dividir por 100 para obter
os valores aproximados em dólares. Na
função pública, de acordo com o sítio
meusalario.org, o salário mais baixo é de
10 032,00 Kz, para auxiliares de limpeza de
2.ª classe. Dou os valores da função pública
sob reserva, pois o sítio não refere datas.

Se a intenção da UNITA de aumentar o
salário mínimo para 50 000 Kz é boa, tenho
as maiores dúvidas sobre os argumentos
utilizados.

No manifesto apresentado às eleições de
31 de Agosto de 2012, a UNITA garantia que a

elevação do salário mínimo para 50 000 Kz
“aumentará o nível de vida dos
trabalhadores e reduzirá a pobreza”.

Começando pela pobreza,
reconhecidamente o maior flagelo deste
país, a melhor forma de a combater de forma
sustentável é através da criação de emprego.

Alguns economistas questionam a própria
existência do salário mínimo. Só que a
prática internacional — iniciada em 1894
pela Nova Zelândia, o primeiro país a impor
um salário mínimo, e que hoje se estende a
quase todo o mundo, incluindo os Estados
Unidos — encarregou-se de recolocar a
questão. Hoje já não se discute a existência
do salário mínimo, mas o nível a que o salário
mínimo é fixado.

A maka é que um salário mínimo
demasiado elevado pode desincentivar a
criação de emprego. Se o salário mínimo
imposto legalmente for superior à
produtividade da mão-de-obra, as empresas
não só deixarão de contratar novos
trabalhadores como até poderão ter de
despedir empregados. Neste cenário, os
mais vulneráveis são as pequenas e médias
empresas e os trabalhadores sem
experiência e/ou não qualificados.
A confirmar-se esta tese, a elevação do
salário mínimo angolano para os níveis
propostos pela UNITA não só não combateria
a pobreza como até poderia reduzir o nível
de vida da população em geral, através do
aumento do desemprego e também da
informalidade, pois algumas empresas
continuariam a pagar abaixo do salário
mínimo sem o declarar. Para se ter uma ideia
da grandeza dos valores propostos pelo
partido liderado por Isaías Samakuva, refira-
-se que no Brasil o salário mínimo nacional
ronda actualmente os 675 reais, o
equivalente a cerca de 33 750 Kz, enquanto
na África do Sul situa-se ligeiramente abaixo
dos 2275 rands, aproximadamente 25 200
Kz.

Um aumento “exagerado” do salário
mínimo poderia afectar igualmente o nível de
vida da população via inflação. As empresas
acabam sempre por repercutir o aumento do
salário mínimo sobre os consumidores
aumentando os preços.

Além de mais desemprego e mais inflação,
se o aumento do salário mínimo incluir a
função pública, como parece ser a proposta
da UNITA, pode agravar as contas públicas,
gerando défice.

Se o objectivo da UNITA é combater a
pobreza, experiências internacionais
sugerem que há formas mais eficazes de o
Estado atingir esse desiderato, que não
através do salário mínimo. De acordo com
um estudo do economista Paes de Barros, o
programa brasileiro Bolsa Família é 2,4
vezes mais efectivo que o salário mínimo
para elevar a rendimento dos 40% mais
pobres, quase cinco vezes mais efectivo para
elevar a renda dos 20% mais pobres e cerca
de dez vezes mais efectivo para elevar a
renda dos 10% mais pobres.

E C O N O M I A 1 0 0 M A K A S

É assim que os “maninhos”
querem combater a pobreza?

Carlos Rosado de Carvalho
Consultor editorial

A proposta da UNITA
de aumentar o salário
mínimo para 50 000 Kz
arrisca-se a provocar
mais desemprego, mais
informalidade, mais inflação
e mais défice. Se o objectivo
é combater a pobreza,
um programa tipo Bolsa
Família adoptado pelo Brasil
seria mais eficaz

estão muito vulgarizadas em África e assumem
princípios curiosos, bem diferentes das “imposições”
das antigas potências coloniais. O da não ingerência
política nos assuntos nacionais é um deles e muito
valorizado pelas chefias e elites africanas.

A China pode perder, depois de 2050, esta hegemonia
económica a favor da Índia. Aproximadamente, portanto,
dentro de 30 anos assistir-se-á à eclosão dum novo
paradigma nas relações económicas internacionais,
dominado pelas economias e pelas culturas asiáticas.

E o que dizer dos BRICS ou duma sua parte que pode
perfeitamente simbolizar uma nova era da cooperação
sul-sul, com instrumentos económicos e financeiros
próprios e até a possibilidade de criação de uma moeda
escritural conveniente que ajudasse a intensificar
as trocas entre os países integrantes? Têm sido feitos
progressos notáveis na articulação entre os BRICS,
assinando-se diversos importantes documentos visando
facilitar as trocas económicas entre si. A questão
está em operacionalizar os acordos e promover
o desenvolvimento de cada um dos países, sabendo-se
que os níveis de desenvolvimento entre eles não são
homogéneos. Esta cooperação no seio desta organização
económica pode vir a desempenhar um papel relevante
na ajuda ao cumprimento de metas relacionadas com
a melhoria das condições de vida de muitos países
africanos, se forem postas em marcha modalidades
e mecanismos diferentes de cooperação, mais justos,
focados e realistas. Nigéria e Angola podem ser os

próximos aderentes a esta pré-organização económica.
Mas África, durante muitos decénios dada como perdida

para o desenvolvimento, está a acordar, suscitando
curiosidade e interrogações. Esta reassumpção
de importância na economia-mundo é o resultado de quê?
Duma dinâmica endógena e sustentada? Duma tomada
de consciência, duma visão mais esclarecida sobre o seu
papel e de políticas e acções tendentes a inflectir
as relações de força internacionais? Ou simplesmente
o resultado dum processo histórico natural, libertados
que foram os seus países de forças e imposições
externas? Seja o que for, a África, depois de 2015, passará
a ser um parceiro diferente na geografia mundial da
cooperação para o desenvolvimento. Dentro de 20 anos,
o coração da população mundial baterá em África: procura
de alimentos, de matérias-primas, de comércio e local
de forte imigração. Emerge actualmente um agrupamento
de países de grande potencial de crescimento futuro:
MANGANESE (Marrocos, Angola, Nigéria, Gana, Argélia,
Namíbia, Egipto, África do Sul e Etiópia). O seu PIB
representa, actualmente, mais de 2/3 do PIB total de
África. Um novo modelo de cooperação e de parcerias
para o desenvolvimento tem de surgir, de modo a serem
valorizadas as sinergias deste enorme peso económico.

É interessante prestar atenção e seguir esta
abordagem que considera este agrupamento de 9 países
como de grande potencialidade e importância
estratégica para que a África passe a fazer parte da
economia mundial de uma maneira diferente. Recordo
que os hoje BRICS começaram com uma espécie de
brincadeira séria de acrónimos com o paper de Jim
O’Neill (30 de Novembro de 2001), na altura economista-
-chefe da Goldman Sachs, onde perspectivava que em
2041 o Brasil, a Rússia, a Índia e a China seriam as novas
superpotências do planeta. A sua previsão pecou por
defeito, porquanto já actualmente o são.

Por isso, deste agrupamento denominado MANGANASE
podem emergir, dentro de alguns anos, potências
regionais com um peso crescente no continente.
Poderão ser os casos da Nigéria e de Angola, admitindo
que a África do Sul, em diferentes sentidos, já o é. Pode,
portanto, configurar-se um novo modelo de cooperação
para o desenvolvimento inteiramente africano e que de
uma forma mais idiossincrática atenda às verdadeiras
necessidades de progresso das sociedades e das
populações africanas.

“A crise da Zona Euro, sem fim
anunciado ou previsível, colocará
em discussão as parcerias actuais para
o desenvolvimento, não apenas do ponto
de vista do suporte financeiro das acções
de cooperação, mas igualmente enquanto
modelo de desenvolvimento económico
integrado”
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3 clientes175 milhões USD 25 milhões USD
Suporte da presença
da tecnológica lusa em Angola

A Alvo, que opera na área de implemen-
tação de soluções inovadoras de
software de gestão para PME, e aposta
na sua internacionalização sobretudo
para os PALOP, tem 3 clientes no merca-
do angolano. Trata-se da KPMG Angola,
da Cimianto/Lupral e do Grupo Vernon.

Investimento
na nova loja

A empresa do sector do comércio
alimentar investiu 25 milhões USD
na abertura de nova loja, inaugurada
na passada terça-feira (23). Tida como
a maior superfície comercial da rede,
ocupa uma área de 4500 m2 e gerou
500 postos de trabalho (300 directos).

Valor investido
na construção de uma fábrica

A empresa prevê investir 175 milhões
USD nos próximos 2 anos na construção
de uma fábrica de sistemas subaquáti-
cos ligados à indústria petrolífera e
de gás na província do Zaire. A fábrica
será erguida numa área de 13 hectares,
prevendo criar 400 postos de trabalho.

ANTÓNIO NOGUEIRA, em Toulosse

A novidade da Airbus, cujo lança-
mento está previsto para 2015, in-
corpora,deentreoutrasfunciona-
lidades, um componente aerodi-
nâmico posicionado na extremi-
dade livre de cada asa, chamado
Sharklet.

As especificações do modelo
A320neo foram avançadas pelo
chefe da área de estratégia comer-
cial da companhia, António da
Costa, a um grupo de jornalistas
que esteve recentemente de visita
àFrança.

Segundo António da Costa, as
inovações incoproradas no novo
modelo proporcionam economia
significativadecombustíveldeaté
15%, o que representa até 3,6 mil
toneladas de dióxido de carbono
(CO2)anuaisporaeronave.

Alémdisso,prossegueorespon-
sável, o A320neo oferece redução
dedoisdígitosdeemissãodeóxido
de nitrogénio (NOx) e reduz con-
sideravelmente o ruído do motor.
A estrutura do novo avião terá
mais 95% em comum com os ac-
tuais produtos da linha, porém
oferece até 950 quilómetros a
mais de alcance ou duas toneldaas
maisdecargaútil.

O modelo A320neo vem juntar-
-se assim à família A320, que, para
além deste último, conta com apa-
relhos do tipo A319 e A321. No ge-
ral, a família A320 teve já enco-
mendas, até Março último, de
9405 aeronaves. Deste número,
foram já efectuadas entregas de
5516aparelhos.

De acordo com António da Cos-
ta, a carteira de encomendas das
aeronaves A320 é igualmente si-
gnificativa em África, onde, se-
gundo ressalta, foram encomen-
dados, até ao primeiro trimestre
docorrenteano,126aviões.

No continente africano, segun-
do o responsável, existem 131 ae-
ronaves da família A320 da Airbus

em operação, como resultado de
encomendas solicitadas por 25
operadoras aéreas. Este número,
segundo António da Costa, pode-
ráaumentar,sendoqueestãoain-
da por ser entregues, em África,
37 aeronaves neste ano.

O A320 começou a operar em
Abril de 1988. Transporta em mé-
dia 150 passageiros em duas clas-
ses (executiva e económica).
O maior membro da família, o
A321, entrou em serviço em Ja-
neiro de 1994 com um alcance de
até 5,930 quilómetros/3,200 mi-
lhas náuticas.Transporta cerca
de 185 passageiros nas duas clas-
ses.

O A319 é ligeiramente menor
do que o A320 e foi entregue pela
primeira vez em Abril de 1996.
Tem um alcance de até 6,930 qui-
lómetros/3,740 milhas náuticas e
156 assentos. O menor membro
da família A320 é o A318, que en-
trou em serviço em Julho de
2003. Esta aeronave tem um al-
cance de até 5,750 quilóme-
tros/3100 milhas náuticas, e,
normalmente, acomoda 107 pas-

sageiros em duas classes e até 132
passageiros em classe única.

A luta por um espaço na frota
da TAAG
Embora tenha perdido a sua posi-
ção de líder mundial do sector
para a Boeing, em 2012, a Airbus
superou, neste mesmo ano, os
seus objectivos ao efectuar a en-
trega recorde de 588 aeronaves
(534 em 2011) e a venda de 833,
aviõescontraos650previstos.

Para 2013, a Airbus espera 700
pedidos brutos e mais de 600 en-
tregas.Tambémacreditaquereali-
zaráoprimeirovoodoseuaviãode
longa distância A350 “no fim de
Junho,iníciodeJulho”.

Dos 833 pedidos líquidos (de-
pois de 81 cancelamentos) conse-
guidos no ano passado, 739 são
aviões de médio alcance da família
A320;58delongoalcanceA330;27
do futuro longo alcance A350 e
nove“superjumbos”A380.

Em África, a Airbus possui 175
aeronaves em serviço, contra 340
aparelhos da concorrente norte-
-americana Boeing. Para o conti-

nente africano, a companhia euro-
peia prevê a entrega, neste ano, de
77 novas aeronaves, contra 61 da
Boeing. Em Angola, as operações
da Airbus saltam igualmente à vis-
ta.Ouseja,acompanhiaefectua28
voos semanais (72%), contra os 11
(28%)daconcorrenteBoeing.

Apesar destes números, apre-
sentados pela direcção da Airbus,
a companhia europeia perde para
a Boeing no que respeita a comer-
cialização de aeronaves para a
transportadora aérea angolana,
TAAG.

“Não temos nenhuma relação
com a TAAG, mas gostaríamos de
mudar esse quadro”, disse o vice-
-presidente de vendas da Airbus
para África, Hadi Akoum, tendo
acrescentado que a empresa que
representa já efectuou diversos
contactoscomaTAAGnestesenti-
do,massemnuncatertidosucesso.

“Encaminhámos várias cartas
que não tiveram resposta da
TAAG. Recusaram-se até a rece-
ber-nos, mas somos pacientes”,
reforçou.

Porsuavez,opresidentedocon-

selho de administração da TAAG,
Pimentel Araújo, contactado pelo
Expansão, salientou que a decisão
da compra das aeronaves da
Boeing, em 2005, foi bem efectua-
da, sendo que o processo envolveu
um estudo antecipado sobre as
reais necessidades de reforço da
frotadaTAAG,oquelevouaoptar-
-sepelalinha777paraolongocur-
soe737-700paraomédiocurso.

Por outras palavras, Pimentel
Araújo deu a entender que não
será tão cedo que a companhia de
bandeira terá no conjunto da sua
frota os aparelhos da Airbus. In-
dagado sobre se a TAAG perspec-
tiva comprar aparelhos da Air-
bus no médio ou longo prazo, o
gestor respondeu:

“A Airbus está a preparar um
avião para concorrer com o
Boeing 787, mas este avião só es-
tará disponível por volta de 2018
ou 2019. E nós, TAAG, não temos
de esperar todo este tempo para
adquirir estes aparelhos, até por-
que actualmente, só com os 777, o
desempenho da TAAG melhorou
significativamente.”

A V I A Ç Ã O

Airbus anuncia lançamento
de nova aeronave em 2015
A Airbus Industrie prepara-se para lançar no mercado um novo modelo de avião da família A320.
Trata-se da versão A320neo, cuja principal característica reside no baixo consumo de combustível.
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Em 2012 a empresa
vendeu 2600 unidades,

das quais 2000 da marca
Honda, que lidera as

vendas da empresa, que,
com a expansão das lojas,

pretende aumentar
a venda dos motociclos

mais procurados.

CÉSAR SILVEIRA

A abertura de mais postos de
vendas de motorizadas é o prin-
cipal objectivo para 2013 do
Grupo TDA por intermédio da
Honda, empresa que se dedica à
comercialização de motorizadas
(além das viaturas da marca ja-
ponesa). A intenção foi avança-
da pelo director da empresa, Ri-
cardo Teixeira, justificando que
“a ampliação da rede de lojas
terá efeitos directos na distri-

buição e comercialização dos
modelos de motociclos de alto
volume de vendas”.

Estes pontos de venda, expli-
ca, é um conceito lançado em
2012 e reúne num só espaço uma
grande variedade de produtos li-
gados ao mundo motorizado,
tais como peças e acessórios ge-
nuínos de várias marcas de auto-
móveis e de motos, motociclos
novos e geradores de diversas po-
tências. Neste momento, o grupo
conta com quatro pontos de ven-
da.

Por outro lado, o gestor garan-
tiu que, em 2012, a empresa al-
cançouosobjectivosdevendasao
comercializar 2600 unidades
contra as 1100 de 2011, com a
Honda a liderar as preferências,
com 2000 unidades.

“A Honda continua a ser líder
das nossas vendas neste segmen-
to, não só pela variedade de pro-
dutos que oferece – desde motas
de baixo custo e baixa cilindrada
até motas de 23 000USD – como
também pelas características de
alguns dos seus modelos, perfei-

tamente adaptados às necessida-
des diárias de muitos particula-
res e empresas angolanas”, argu-
mentou o gestor.

No ano passado, a empresa au-
mentou o leque de marcas ao
juntar a Hyosung à Honda e

Piaggio. A consolidação desta
marca também faz parte dos ob-
jectivos da empresa para 2013.
“A Hyosung é líder de vendas em
mercados como Brasil e Austrá-
lia, oferecendo elevada qualida-
de tecnológica a um preço 50%

mais acessível do que as suas
concorrentes japonesas e euro-
peias. Vamos, em 2013, cimentar
esta marca no nosso mercado”,
justificou, acrescentando existir
sempre a possibilidade de intro-
dução de novas marcas.

M O T O R I Z A D A S

TDA aposta na expansão dos pontos de venda
Ed

so
n

C
h

ag
as

No primeiro trimestre,
uma das duas

representantes da marca
italiana comercializou
cerca de 180 unidades,

depois de em 2012
vender cerca de 400.

AYLTON MELO

A Vecauto, uma das duas repre-
sentantes da marca italiana de
automóveis Iveco, estima ven-
der até ao final do ano cerca de
700 unidades, o que representa-
ria um crescimento nas vendas
de cerca de 75%, comparativa-
mente a 2012. Neste ano, a em-
presa comercializou cerca de
400 unidades.

O referido objectivo foi adian-
to pelo director-geral da empre-
sa, Felipe de Almeida, acrescen-
tando que os números do 1.º tri-
mestre enquadram-se no objeti-
vo. Foram comercializados cer-
ca de 180 unidades dos diversos
modelos da marca.

O gestor falava à margem da
cerimónia de apresentação do
mais recente camião da marca
no mercado, o 682, que, adianta,
vem “preencher uma lacuna” da
marca no mercado.

O veículo dispõe de opções
desde basculantes às gruas, pas-
sando pelos cavalos (tractor,
três e quatro eixos), betoneiras e
cisternas às gruas.

A empresa tem em stock 200
unidades do referido camião e

anseia sucesso nas vendas por
considerar um produto compe-
titivo face às outras marcas, pois
o preço está “30% abaixo da li-
nha premium e trakker”, argu-
mentou.

A Vecauto conta com três pon-
tos de venda da representante,
situados em Luanda, com duas
instalações, e outro mais recen-
te, no Lobito, ainda em fase de
estruturação para serviços de
assistência técnica. O responsá-
vel acredita que a Iveco situa-se
no terceiro lugar do top de ven-
das entre as marcas representa-
das oficialmente no mercado
nacional.

Actualmente a empresa pro-
cura novas parcerias, sobretudo
nas províncias do Lubango, Ma-
lanje e Soyo.

Por outro lado, o gestor disse
que este é o primeiro ano que a
representante inicia com resul-
tados positivos, abaixo dos 10%
da facturação.

No entanto, a crise registada
no sector automóvel em 2009
reduziu as vendas quase à nuli-
dade, um quadro que começa a
alterar-se em 2010, mas a recu-
peração é mais nitidamente sen-
tida a partir de 2011.

A Vecuato é uma das duas
representantes da marca italia-
na no País, a outra é a Visauto,
que em 2012 vendeu cerca de 39
unidades, uma a menos que as
vendidas pela concorrente no
seu ano de estreia em 2009. No
ano, seguinte a Vecauto vendeu
160 unidades, para em 2011
comercializar 300 unidades.

Estes números colocam a Ve-
cauto na liderança.

Sobre o novo modelo
O 682 é uma reedição do Fiat
Iveco 682 de 1952. A demanda
registada nestes modelos sus-
tentou a produção por mais de
36 anos. Neste período foram
vendidas mais de um milhão de
unidades em todo o mundo,
principalmente em África, in-
cluído Angola, sendo que por
isso fora apelidado de “O rei de
África”.

A produção dessa série de veí-
culos pesados chegou ao fim
no início dos anos 80 do século
passado. Mas agora foi retomada
com melhorias em termos de
potência, de tecnologia e de con-
forto.

P E S A D O S

Vecauto estima vender 700
automóveis até final do ano

T - S H I R T S E P Ó L O S

Mukua lidera
vendas da
American Flag

Depois de ao longo
de 2012 vender cerca

de 1 milhão de T-shirts,
a empresa estima crescer

neste ano cerca
de dois dígitos.

CÉSAR SILVEIRA

Mukua é a marca que mais vende
entre as comercializadas pela
AmericanFlag.

As vendas, porém, dependem
sobretudo da procura, pois a em-
presa “não reage ao mercado com
objectivos de vendas, é o próprio
mercado que impõe os objectivos
faceàprocura,contudo,edadoque
a marca se impõe por ela própria,
2013vaiserumanocomumcresci-
mento a dois dígitos”, explicou o
director,BarrosTojal.

Criada pela empresa especifica-
mente para o mercado angolano, a
marca começou a ser comerciali-
zada em 2011 e resultou de um in-
vestimento de cerca de 1 milhão
USD. Está disponivel em T-shirts e
pólos, assim como batas escolares
e camisas. No que respeita às T-
-shirts e pólos, a empresa comer-
cializa ainda as marcas BCB e
Fruit.

Constituída em 2007, a Ameri-
can Flag é uma empresa que se de-
dicaàvendadeequipamentoema-
teriais para a área da publicidade,
mais exactamente em serigrafia
têxtil, gráfica offset, impressão di-
gital,têxtilpromocional,consumí-
veis para todas estas actividades,
assistência técnica a estes equipa-
mentoseformaçãoprofissional.
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ANTÓNIO NOGUEIRA, em Paris

Fonte da multinacional petrolí-
fera, sedeada na capital france-
sa, Paris, avançou a um grupo de
jornalistas angolanos que recen-
temente visitou aquele país eu-
ropeu, que o projecto Kaombo,
situado no Bloco 32, é, a par do
projecto CLOV, dos principais
projectos da petrolífera cuja
data de exploração e produção
está para breve.

A fonte que preferiu não ser
identificada assegurou que, no
aludido projecto, estão já em
curso trabalhos de exploração e
estudos básicos de engenharia
que irão permitir o desenvolvi-
mento das descobertas feitas na
região sudeste do Bloco 32 por
via de dois FPSO (Unidades Flu-
tuantes de Produção, Armaze-

namento e Descarga), na sigla
em português, com capacidade
de produção estimada em 100
mil barris/dia cada.

No geral, o projecto Kaombo,
situado em águas ultra-profun-
das do Bloco 32, tem uma capaci-
dade de produção estimada em
200 mil barris/dia. O concurso
público para a exploração do
projecto já foi emitido, devendo
a decisão final sobre os investi-
mentos nele a serem aplicados

sair ainda no decurso deste ano.
Por outro lado, o desenvolvi-

mento do projecto CLOV (Bloco
17) que começou em 2010 deverá
resultar na instalação de uma
quarta unidade de descarrega-
mento de produção, armazena-
mento e flutuação, FPSO, com
uma capacidade de produção de
160 mil barris/dia. A entrada em
produção deste projecto está
prevista para 2014.

Para além dos projectos
Kaombo e CLOV, a Total prevê
continuar a desenvolver o cam-
po Lianzi, um projecto que me-
receu aprovação em 2012 e que
está localizado na plataforma
marítima entre Angola e a Repú-
blica Democrática do Congo.
O projecto tem início de produ-
ção prevista para 2015.

No Bloco 0, o desenvolvimen-

to do projecto Mafumeira Sul
(onde a Total detém 10% de par-
ticipação) irá continuar, sendo
que os trabalhos vão já na sua se-
gunda fase de exploração. Neste
projecto, em particular, a pri-
meira produção de petróleo pre-
vê-se que ocorra em 2015.

O offshore do Bloco 17 é o
principal activo da Total em An-
gola. É composto por quatro
grandes campos petrolíferos:
Girassol, Dália, Pazflor, todos

eles já em exploração, e o CLOV,
que continua a ser desenvolvido.
A produção no projecto Pazflor,
que teve início em Agosto de
2011, foi de 196 mil barris/dia em
2012.

Além destes projectos, a Total
está envolvida no processo de
implantação da fábrica do Ango-
la LNG, devendo ser igualmente
ser um dos principais parceiros
para a comercialização do gás li-
quefeito angolano, no mercado
internacional.

O projecto Angola LNG, do
qual a Total detém uma partici-
pação de 13,6%, será fornecido
pelo gás associado dos campos
nos Blocos 0, 14, 15, 17 e 18. A im-
plementação do projecto conti-
nua em curso, embora o seu ar-
ranque tenha sido já inúmeras
vezes adiado por alegados pro-
blemas técnicos.

Em Angola, como em todos os
países onde actua, o grupo diz que
vai continuar a apostar no desen-
volvimento da indústria petrolí-
fera nacional, garantindo o re-
crutamento e formação profis-
sional para os trabalhadores lo-
cais.

No quadro do projecto de “an-

golanização”, a Total assegura
que continuará a desenvolver
planos de transferência de tecno-
logia, bem como fortalecer ac-
ções, visando a protecção e segu-
rança do meio ambiente.

A Total E&P Angola tem vindo a
desenvolverumapolíticatranspa-
rente e sólida de responsabilidade

social corporativa em torno de
três eixos principais: saúde, edu-
cação (abertura de quatro escolas
secundárias nas províncias, em
2009) e o desenvolvimento da co-
munidadeeconómica.

A multinacional Total está pre-
sente em Angola desde 1953. É o
operador dos campos do bloco
32. Os sócios deste Blocosãoa To-
tal (30,0%), a Sonangol (20,0%), a
ExxonMobil (15,0%), a Marathon
(30,0%) e a Petrogal (5,0%).

O projecto Kaombo,
situado no Bloco
32, é, a par
do CLOV, dos
principais projectos
da multinacional
francesa em
Angola, cuja data
de exploração
e produção está
prevista para breve
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P E T R Ó L E O S

Total vai operar novo
campo petrolífero em Angola
O projecto Kaombo, situado no Bloco 32 e com capacidade de produção estimada em 200 mil barris/dia, constitui
a principal novidade das operações da petrolífera em solo nacional, devendo o já anunciado projecto CLOV entrar
mesmo em produção em 2014.

200
mil barris
por dia

É a capacidade
de produção
estimada
para o projecto
Kaombo, situado
no Bloco 32

Para além dos
projectos Kaombo
e CLOV, a Total
prevê continuar
a desenvolver
o campo Lianzi,
um projecto que
mereceu aprovação
em 2012. O projecto
tem início de
produção previsto
para 2015

A multinacional Total está presente em Angola desde 1953

Angola LNG LNG 175 13.60%

CLOV Deep off. 160 40.00%

Block 32 - Kaombo Deep off. 200 30.00%

Fonte: Relátorio e contas da Total 2012

Principais Projectos em Angola
Projecto Tipo Capacidade (Mb/d) Participação
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CÂNDIDO MENDES

A economia angolana deverá
crescer 6,2% em 2012, de acor-
do com as mais recentes pro-
jecções do Fundo Monetário
inscritas no World Economic
Outlook (WEO), divulgado na
semana passada em Washing-
ton, no âmbito das reuniões de
Primavera da instituição. No
Outono, a organização apon-
tava para um crescimento de
apenas 5,5%.

A nova previsão do FMI é,
ainda assim, menos optimista
do que a do Governo, que no
Plano Nacional de Desenvol-
vimento (PND) 2013-2017 in-
dica uma taxa de 7,4%.

A confirmarem-se as esti-
mativas do FMI, Angola regis-
tará neste ano a 36.ª taxa de
crescimento mais elevada en-

tre os 188 países analisados
pela instituição. A tabela é li-
derada pelo Sudão do Sul, com
32%. O país com pior desem-
penho será a Grécia, com uma
quebra do PIB da ordem dos
4,2%%.

Em média, o mundo crescerá
3,3%, puxado pelos países
emergentes e em desenvolvi-
mento, com 5,3%. As economias
avançadas não crescerão mais
do que 1,2%. Por regiões, a Áfri-
ca subsariana lidera, com 5,6%.

O FMI reviu em baixa as pre-
visões que tinha apresentado
há três meses para a economia
mundial, mas continua a acre-
ditar que, apesar da existência
de riscos, uma retoma da acti-
vidade é possível ainda no de-
correr deste ano. Os 3,3% pre-
vistos para este ano ficam
abaixo dos 3,5% estimados em
Janeiro, quando o FMI apre-
sentou previsões intercalares.

A instituição reviu também
em alta as estimativas de cres-

cimento de Angola para 2012,
colocando-as em 8,4%, contra
os 6,8% avançados anterior-
mente. O Governo, no PND,

antecipava uma taxa de 7,4%.
A confirmarem-se as estimati-
vas do FMI, Angola terá regis-
tado no ano passado a 13.ª taxa
de crescimento mais elevada
entre os 188 países analisados,
numa tabela liderada pela Lí-
bia, com 104,5%. O país com
pior desempenho foi o Sudão
do Sul, com uma quebra do

PIB da ordem dos 53%.
Em média, o mundo terá

crescido 3,2%, estimulado pe-
los países emergentes e em
desenvolvimento, com 5%. As
economias avançadas não te-
rão avançado mais do que 1,2%.
A África subsaariana ficou li-
geiramente abaixo, com 4,8%.

Devido às “três velocidades”
em que se encontra a econo-
mia global, a directora do FMI,
Christine Lagarde, aconse-
lhou os países emergentes e
em desenvolvimento, “que es-
tão a dar-se bem”, com a acti-
vidade económica a erguer-se,
a recalibrar as suas políticas
económicas para reconstruí-
rem os “tampões” e se prote-
gerem contra vulnerabilida-
des financeiras.

Em relação aos países de
baixa renda, categoria onde
Ang ola ainda se encontra, o
crescimento robusto conti-
nuado oferece espaço para re-
forçar as políticas de tampões,

ao mesmo tempo que se resol-
vem questões infra-estrutu-
rais e outras necessidades so-
ciais prementes, considerou
Lagarde, na mais recente reu-
nião de Primavera da institui-
ção que dirige.

P R O J E C Ç Õ E S D E P R I M A V E R A

FMI revê em alta crescimento de Angola
Em 2012, o PIB angolano terá crescido 8,4%, a 13.ª taxa mais elevada do mundo, e não os 6,8% projectados no Outono.
Para 2013, as previsões apontam para 6,2%, a 36.ª maior, acima dos 5,5% avançados anteriormente.

Um grupo de 22 países
africanos, entre os quais
Angola, subescreveu
uma petição reclamando
“mais voz” no FMI.
As 43 nações africanas
estão representadas
por apenas dois países no
Conselho Directivo. As 22
nações propuseram ao FMI
encontrar um meio de
criação de uma terceira
cadeira para o continente
que deve ser alocada à
região da África austral.

Á F R I C A Q U E R M A I S V O Z

A nova previsão do
FMI é, ainda assim,
menos optimista do
que a do Governo,
que no PND indica
uma taxa de 7,4%
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NELSON RODRIGUES

Um total de 10 milhões USD foi
quanto facturou a Universal
Seguros, até Dezembro de
2012, correspondendo ao volu-
me da carteira de negócios
atingidos pela empresa no
mesmo período, segundo reve-
lou ao Expansão o administra-
dor-delegado da seguradora,
Armando Mota, que perspecti-
vou, para este ano, um cresci-
mento das receitas na ordem
dos 20 milhões USD.

Segundo o gestor, que falava à
margem da inauguração da pri-
meira loja da seguradora, os re-
sultados alcançados represen-
tam 60% de toda a actividade
realizada nos ramos dos segu-
ros obrigatórios, nomeada-
mente o seguro automóvel e o
de acidentes de trabalho, que,
conforme fez saber, continuam
nas prioridades da empresa.

“Nós pretendemos prestar
mais atenção aos seguros auto-
móveis e aos de acidentes de
trabalho, que são muito impor-
tante para a protecção das pes-
soas e dos bens”, enfatizou.

Por sua vez, Elsa Nunes, di-
rectora de marketing da em-
presa, deu a conhecer que a ins-
tituição vai colocar à disposi-
ção dos cidadãos mais três ino-
vações, designadamente uma
forma de adesão aos serviços
por telefone, e o “Seguro
Uniauto”, que poderá ser ace-
dido a partir de um cartão se-
melhante aos de recargas tele-
fónicas, e a criação de uma loja
para comercialização específi-
ca do referido produto.

Actualmente, explicou, a
Universal Seguros possui mais
de 40 produtos, que vão desde o
ramo vida ao não vida, com real-
ce para os seguros automóveis,
de acidentes, responsabilida-
des, riscos industriais e comer-
ciais, obras, transportes, assis-
tência, saúde, entre outros.

Armando Mota, responden-
do a uma questão sobre o posi-
cionamento da empresa em ter-
mos de quota de mercado, fez
saber que as actividades reali-
zadas em 2011 e 2012 poderão
determinar a posição da empre-
sa que dirige no ranking de clas-
sificação das seguradoras ango-
lanas. Entretanto, acrescentou
que, com o ritmo de crescimen-
to registado, se pode estimar

uma posição de 1% a 2%, em ter-
mos de quota de mercado.

“É difícil fazer uma estimati-
va em relação à nossa quota de
mercado, mas, com os esforços
e inovações que temos feito
dentro da empresa, poderá re-
presentar entre 1% e 2%”, vati-
cinou o responsável, que prevê
estar entre as cinco maiores
operadoras de seguros do País.

Seguro agrícola
dependente do Estado
Questionado sobre o facto de

haver pouca atenção por parte
das seguradoras nacionais ao
seguro agrícola, Mota disse que
é um objectivo que as empresas
do ramo não poderão resolver
por si só, na medida em que de-
verá envolver vários sectores da
actividade, incluindo a orienta-
ção do Governo.

De acordo com o responsável,
no ramo do seguro agrícola há
uma certa dificuldade em se
construírem as apólices, o que
obrigará a uma repartição dos
riscos entre as seguradoras.

“Não é um seguro de forte con-
cretização, mas terá de envol-
ver várias entidades para que se
possa concretizar essa ambi-
ção”, rematou.

F U N C I O N A H Á A N O E M E I O

Universal Seguros factura 10 milhões
USD até Dezembro de 2012
Contribuíram para o resultado fundamentalmente os seguros obrigatórios, nomeadamente o automóvel
e o de acidentes de trabalho, que, segundo o administrador-delegado da empresa, correspondem a 60% do valor.

Sonamet foi apontada
como exemplo de sucesso

no que à prestação
de serviços ao sector

dos petróleos diz respeito.
Petrolífera estatal apela

para o reforço das
medidas de segurança

contra os riscos
de explosões.

NELSON RODRIGUES

As empresas angolanas presta-
doras de serviços atingiram já
um nível de qualificação “me-
lhor” que lhes permite trabalhar
com as operadoras petrolíferas,
nacionais e estrangeiras, usando
tecnologias que respondem às
necessidades da indústria de pe-
tróleos, de acordo com a visão da
Sonangol apresentada pelo di-
rector do Comité de Controlo
das Concessões, no workshop so-

bre “Estratégias das Operadoras
para a Contratação de Fornece-
dores Nacionais no Sector Pe-
trolífero”, realizado recente-
mente em Luanda.

Francisco Gonçalves justifi-
cou este ponto de vista tendo em
consideração o esforço e o nível
de desenvolvimento que o em-
presariado nacional tem vindo a
registar, nomeadamente na
aquisição de materiais que res-
pondam às necessidades de tra-
balho no sector que sustenta a
economia do País.

Acrescentou que, desde finais
dos anos 90, a petrolífera estatal
tem manifestado interesse em
apoiar o empresariado nacio-
nal, intenção que se tem conso-
lidado com novas descobertas
em águas profundas. “A Sonan-
gol decidiu aproveitar para o
País as grandes oportunidades
que as explorações em águas
profundas poderiam trazer, in-
cluindo a força de trabalho in-
terna”, sublinhou o responsá-
vel.

A Sonamet – empresa fabri-
cante de estruturas metálicas

para a produção e prospecção de
petróleo – foi citada como o
exemplo do progresso do em-
presariado nacional e de como
as parcerias com as operadoras
petrolíferas podem resultar, no-
meadamente no apoio de forne-
cimento de meios de trabalhos.

“Hoje, já podemos fazer tra-
balhos de apoio à produção pe-
trolífera, no Lobito, sem ne-
nhum problema”, garantiu o
funcionário da petrolífera esta-
tal, realçando a qualidade dos
serviços prestados por empre-
sas locais.

No entanto, a Sonangol aler-
tou as prestadoras de serviço ao
sector dos petróleos no sentido
de observarem os cuidados com
os riscos de explosões, que são
comuns, nos dias de hoje, até
mesmo em grandes operadoras
mundiais.

A multinacional angolana re-
conheceu igualmente que exis-
tem empresas locais que não se
limitam apenas às parceiras
com empresas de referência do
sector, mas, segundo indicou,
sem no entanto avançar nomes,

começam já a actuar também na
actividade petrolífera propria-
mente dita, igualando os níveis
de intervenção dos principais
players da actividade.

Ao discursar no certame, o
ministro da Economia, Abrahão
Gourgel, defendeu que a inser-

ção de empresas angolanas
como participantes activos da
cadeia petrolífera não pode ser
apenas um acto de materializa-
ção da “vontade política das au-
toridades” e de outros respon-
sáveis envolvidos directamente
no sector, mas deve passar tam-
bém pela conjugação de esfor-
ços de diferentes parceiros,

como os órgãos envolvidos nas
políticas de fomento ao empre-
sariado nacional e os fundos de
financiamento.

“O objectivo deve ser mesmo
a proposta de uma estratégia e
de sugestões de acções específi-
cas para o alargamento e reforço
do processo”, referiu o gover-
nante.

Entretanto, o secretário-ge-
ral da Câmara de Comércio e In-
dústria de Angola(CCIA), Antó-
nio Tiago Gomes, considera que
a evolução progressiva do sector
passa pelo reforço do papel de
alavanca da indústria petrolífe-
ra, estabelecendo ligações que
possam contribuir para o des-
envolvimento de outras áreas
da economia.

“Temos consciência do eleva-
do grau de exigência dos facto-
res produtivos requeridos pelo
sector petrolífero, nomeada-
mente o capital financeiro, tec-
nologia e know-how”, disse An-
tónio Gomes, afirmando em
acréscimo que tal tem criado al-
gumas limitações à participação
do sector privado local.

A P O I O À I N D Ú S T R I A P E T R O L Í F E R A

Prestadoras de serviço nacionais
com nota positiva da Sonangol

“Hoje, já podemos
fazer trabalhos de
apoio à produção
petrolífera,
no Lobito, sem
nenhum problema”
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Vista frontal da primeira loja da Universal Seguros

Com início de actividade
em 2011, a Universal Seguros
tem um investimento inicial
de 784 mil milhões Kz
e prevê aumentar o número
de trabalhadores dos actuais
31 para 71 efectivos,
nos próximos tempos.
Dispondo actualmente de
apenas uma loja, perspectiva,
até 2014, expandir-se pelo
território nacional, dando
prioridade às províncias de
Benguela, Huambo e Malanje.
A Universal Seguros estima
alcançar uma quota
de mercado representativa
e sustentável, por intermédio
da oferta adequada de
produtos, para a captação de
uma base alargada de clientes.
A empresa prevê, na sua
agenda, o lançamento de
vários outros produtos fora
dos serviços de saúde, “com
características inovadoras
e de fácil acesso”.

U M I N V E S T I M E N T O D E
7 8 4 M I L M I L H Õ E S K Z
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Moçambique
O Banco Mundial vai conceder um crédito
de 76,4 milhões EUR a Moçambique,
para promover o benefício da exploração
dos recursos minerais a favor da população
e apoio à assistência social aos pobres,
anunciou o governo moçambicano.

Sponsored By

São Tomé e Príncipe
O Banco Central de São Tomé
e Príncipe (BCSTP) decretou uma
intervenção no Island Bank, banco
comercial de capital nigeriano,
indica um comunicado
distribuído à imprensa.

O Banco Central da África do Sul
identificou o rand e os preços
dos combustíveis como os prin-
cipais riscos de inflação, e ante-
cipa uma quebra temporária das
metas para este indicador ma-
croeconómico, definidas entre
os 3% e os 6%, refere a governa-
dora Gill Marcus. O rand “está a
criar desafios à política monetá-
ria”, referiu Marcus numa co-
municação perante executivos
alemães, em Joanesburgo.
“Mantém-se como um risco
para as previsões da inflação.”

As pressões inflacionistas es-
tão a diminuir na África do Sul, à
medida que os preços do petró-
leo recuam e o rand regista o pri-
meiro mês, em quatro, de ganhos
face ao dólar, fazendo cair, por

essa via, o custo das importações
e permitindo aos decisores polí-
ticos conquistar espaço de ma-
nobra para que os custos da dívi-
da descessem para os níveis
mais baixos dos últimos 30 anos.

Enquanto o banco central re-
vela uma postura mais tolerante
face a uma inflação que se apro-
xima do limite máximo definido,
a escalada dos preços tem impe-
dido os decisores políticos de es-
timular a economia, referiu
Marcus no mês passado. O cres-
cimento económico foi limitado
pela quebra de produção minei-
ra, que ainda não recuperou to-
talmente das greves dos minei-
ros do ano passado, assim como
pela quebra de procura na Euro-
pa, que se mantém em recessão.

As previsões de crescimento
para a África do Sul estão intrin-
secamente ligadas às previsões
para a Europa, e o risco relativo
ao crescimento das economias
desenvolvidas mantém-se, disse
Marcus.

O banco central manteve a
taxa de recompra nos 5%, no
mês passado, e a inflação dispa-
rou para os 5,9%, em Fevereiro.
O ritmo de aumento dos preços
manteve-se inalterado ao longo
de Março, revelou o organismo
estatístico sul-africano em 17 de
Abril.

O preço do petróleo, matéria-
-prima que a África do Sul im-
porta, caiu 9,4% este mês, e o
rand apreciou 0,6% face ao dólar
no mesmo período.

B A N C O C E N T R A L D A Á F R I C A D O S U L

Rand mantém
risco inflacionário

meses consecutivos
de quebra na indústria e serviços
manufactureiros da Zona Euro

A Zâmbia, o maior produtor de
cobre de África, conquistou es-
paço para emitir mais 1000 mi-
lhões USD de dívida junto dos
mercados internacionais, após
manter os níveis de dívida con-
trolados, refere um porta-voz do
Ministério das Finanças. A Zâm-
bia prepara-se para juntar à
emissão de 750 milhões USD
realizada no exterior, no ano
passado, uma nova emissão en-
tre 500 milhões USD e 1000 mi-
lhões USD ao longo de 2013, com
o objectivo de financiar projec-
tos de infra-estruturas, referiu o
ministro adjunto das Finanças,
Miles Sampa, numa entrevista
telefónica a partir da capital, Lu-
saca.

A dívida do país, em percenta-
gem do produto interno bruto

(PIB), irá permanecer abaixo
dos 40%, referiu o governante, o
que compara com as previsões
para a África do Sul, que deverá
atingir os 40,3%, em 2016, e os
mais de 100% registados em Itá-
lia, Portugal e Chipre. O cobre
atingiu o valor mais baixo dos úl-
timos 18 meses em Londres, no
seguimento das preocupações
sobre o abrandamento de cresci-
mento, que varrem desde a Chi-
na aos Estados Unidos, que po-
dem levar a uma quebra da pro-
cura.

A Zâmbia, que, de acordo com
o que o FMI revelou a 16 de Abril,
irá ver a sua economia crescer ao
ritmo de 7,8% em 2013, tem nas
exportações de cobre cerca de
80% das suas receitas em moeda
estrangeira.

Z Â M B I A

Dívida pública
de 1000 milhões USD
não ameaça finanças

A Gems Education, companhia de
ensino privada com sede no Dubai,
conseguiuumempréstimode2mil
milhões de dirhans (545 milhões
USD) que servirá para refinancia-
mentodedívida,assimcomoparaa
expansão no Médio Oriente e no
NortedeÁfrica.

Este empréstimo com a duração
de 6 anos – com uma componente
islâmica e outra convencional – foi
uma operação montada pelo Abu
Dhabi Islamic Bank, o Mashre-
qbank, o Dubai Islamic Bank e o
Noor Islamic Bank, revelou a em-
presadeeducação,emcomunicado.
OUnitedArabBanktambémparti-
cipounesteconsórciofinanceiro.

Este necessidade de financia-
mento da Gems Education vem no
seguimento da retoma do cresci-
mentoeconómiconoMédioOrien-
te, que está a “convidar” as empre-
sas a regressar ao mercado da dívi-
da,. Em 2013, as empresas do Mé-
dio Oriente e do Norte de África já
conseguiram reunir empréstimos
no valor de 26 mil milhõesUSD
porviadeconsórciosfinanceirose
emissão de títulos de dívida. No
mesmo período, em 2011, os em-
préstimos totalizavam apenas 18
mil milhões USD, de acordo com
dados recolhidos pela Bloomberg.

“Anunciámos recentemente a
intenção de construir 10 novas es-
colasnosEmiradosÁrabesUnidos
(EAU), durante os próximos 2

anos, para fazer face ao aumento
da procura”, refere Dino Varkey,
COO da Gems Education. “Este
novo consórcio financeiro irá su-
portarestaexpansão.”

A Gems Education cresceu
aproveitando a crescente procura
porinstituiçõesdeeducaçãopriva-
das, desde 1980, quando o pai de
Dino, Sunny Varkey, atual chair-
man da Gems, pegou no negócio
iniciado pelos seus pais em 1959 e
começouaabrirnovasescolas.

E D U C A Ç Ã O

Dubai Gems
com 545 milhões USD
para expansão
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P
or que razão os países com elevado
rendimento não estão atolados na
deflação? O enigma que hoje temos
em mãos é este e não a ausência
de hiperinflação que os histéricos
erradamente vaticinaram. É estranho

que a inflação se tenha mantido tão estável,
apesar das enormes quebras na produção,
em relação às tendências pré-crise, e da
persistência de elevados níveis de desemprego.
É importante perceber por que razão isso
acontece, visto a resposta determinar o rumo
da acção. Felizmente, temos boas notícias.
A estabilidade da inflação parece ser um prémio
pela credibilidade das metas de inflação fixadas.
Isso dá aos governantes margem de manobra
para implementar estratégias expansionistas.
Ironicamente, o sucesso das metas de inflação
reanimou a estabilização macroeconómica
“keynesiana”.

Um dos capítulos do mais recente Panorama
Económico Mundial do Fundo Monetário
Internacional (FMI) justifica esta conclusão
encorajadora, como também já fora observado
por Gavyn Davies e Paul Krugman, entre outros.
O seu ponto de partida é a persistência da
inflação, apesar do longo período de elevado
desemprego. Diz o FMI: “Encontrámos um cão
que não ladrou.”

Uma explicação possível para esse fenómeno
é estrutural. Muitos alegam, por exemplo, que
os trabalhadores que perderam o emprego na
construção civil e noutros sectores de
actividade da “era da bolha” têm as
qualificações erradas ou estão no lugar errado
face à aos novos empregos disponíveis. Se o
desemprego permanecer alto por um longo
período, o que começou por ser desemprego
temporário passará a ser desemprego de longa
duração, à medida que os trabalhadores
perderem as competências e as redes de
contactos que ajudam a arranjar emprego.
A Grande Recessão colocou o desemprego
de longa duração próximo de níveis recorde.
Ora, tudo isto tende a enfraquecer
a concorrência no mercado de trabalho.

Existe uma explicação alternativa mais
animadora. A fixação de metas de inflação
ancorou as expectativas e, consequentemente,
o comportamento do mercado de trabalho. Além
disso, essas metas estão próximas de zero.
Sabemos que os trabalhadores resistem aos
cortes nos salários nominais. Assim tem sido
durante a Grande Recessão. Aliás, é uma das
razões pelas quais o ajustamento na Zona Euro
é tão doloroso e a inflação persiste, embora
com tendência descendente.

A análise preliminar dessas alternativas
permite chegar a três conclusões. Primeiro,
“as expectativas estão fortemente ancoradas
nas metas de inflação dos bancos centrais,
em vez de serem particularmente afectadas
pelos níveis de inflação actuais”. Segundo,
a ancoragem da inflação esperada aumentou
com o passar do tempo, enquanto o impacto
da inflação actual sobre a inflação esperada
diminuiu. Por último, a relação entre a inflação
e a taxa de desemprego actual diminuiu
proporcionalmente. Praticamente não existe
desde 1995, ano que inaugurou um longo
período de inflação estável em linha com
as metas de inflação definidas pelos bancos
centrais.

O trabalho econométrico detalhado corrobora
esta análise preliminar, mas coloca igualmente
duas novas questões. A mais importante
prende-se com os elevados níveis de
desemprego cíclico. Outra, menos importante,
tem que ver com a ausência de uma tendência
clara do impacto da inflação global na inflação
de cada país.

Uma análise dos EUA revela a importância
dessas mudanças: se a relação entre o ciclo
e a inflação fosse hoje idêntica à que existia na
década de 1970, os preços nos EUA já estariam
em queda. Felizmente, isso não aconteceu. Caso
contrário, as taxas de juro reais seriam agora
extremamente positivas e a deflação da dívida
muito mais ameaçadora para a estabilidade
dos EUA do que tem sido até aqui. No entanto,
a experiência durante o “boom” económico
que antecedeu a crise financeira mostrou que
a persistência da inflação não funciona apenas
numa direcção. A inflação também se manteve
em linha com as metas então definidas, sendo

Espanha e Reino Unido os melhores exemplos.
Se compararmos o desempenho dos EUA

e da Alemanha na década de 1970, quando o
Bundesbank consolidou sua reputação, também
chegaremos a uma conclusão particularmente
interessante. O sucesso do Bundesbank não
tinha que ver com a sua infalibilidade, mas com
o facto de as pessoas acreditarem que faria
tudo o que fosse necessário para atingir as
metas de inflação, as quais podiam ser flexíveis
na condição de serem credíveis.

Este é um importante trabalho de análise com
grandes implicações nas políticas a adoptar.

Primeiro, os erros que se cometem ao
estimar-se o abrandamento da economia, e que
são inevitáveis, podem não ser assim tão
importantes, desde que as pessoas continuem
a acreditar que os bancos centrais estão
empenhados em cumprir as suas metas. Esta é
uma das grandes vantagens de uma “curva de

Phillips” uniforme (a relação entre desemprego
cíclico e inflação).

Segundo, perante a incerteza sobre o grau
de abrandamento e a capacidade da inflação
responder a recessões profundas, é essencial
que os bancos centrais não restrinjam os seus
objectivos ao cumprim ento das metas de
inflação. Pelo contrário, numa recessão
profunda – que infelizmente se agrava ainda
mais em certos países – devem fomentar
os mais elevados níveis de actividade possíveis
consistentes com uma inflação estável. Os
êxitos passados oferecem-lhes a oportunidade,
que é também uma obrigação, de promover a
expansão da procura em períodos de
contracção. Quem dirige o Banco Central
Europeu que tome nota: não basta ter uma
inflação baixa.

Terceiro, embora as metas de inflação devam
ocupar um lugar importante entre os objectivos
dos bancos centrais, a experiência também já
demonstrou que isso não basta. Provou-se que a
ideia de que é mais fácil “arrumar a casa”
depois de uma crise financeira do que restringir
uma bolha de crédito está errada. A dúvida está
no que devemos fazer. É, pois, fundamental
construir um sistema financeiro mais resiliente
mediante o reforço dos critérios de capital e da
implementação de políticas macroprudenciais
agressivas.

Nada disto será fácil. Um dos capítulos do
Relatório sobre a Estabilidade Financeira Global
apresenta, por exemplo, as potenciais
desvantagens das políticas não convencionais
que os bancos centrais adoptaram quando
as taxas de juro se aproximaram de zero.
É verdade que alterar as metas de inflação
envolve grandes riscos, mas o que aconteceu
leva a crer que uma inflação mais alta até
poderia ter sido útil. A experiência diz-nos
claramente que a política monetária não é
especialmente eficaz, por si só, durante um
longo período de crescimento perto de zero ou
negativo. É preciso complementá-la através de
uma reconstrução rápida do sistema financeiro,
de uma desalavancagem rápida do sector
privado e da vontade de usar o balanço
orçamental para apoiar a procura, onde for
viável.

Apesar da condescendência que caracterizou
o período anterior à crise, é bom saber que esse
êxito inequívoco – a consolidação das
expectativas de inflação – deu aos governantes
a necessária flexibilidade. Agora têm de usá-la.

Tradução Ana Pina

Como os bancos centrais venceram a deflação

Martin Wolf
Exclusivo Financial Times

E C O N O M I A M U N D I A L

A estabilidade da inflação parece
ser um prémio pela credibilidade
das metas de inflação fixadas.
Isso dá aos governantes margem
de manobra para implementar
estratégias expansionistas
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Da Grécia veio o mito da Caixa de
Pandora, aberta por esta, deixando
escapar para o mundo todos os ma-
les que lá se encontravam guarda-
dos. Só lá ficou uma coisa, a esperan-
ça. Há dias, a “Caixa de Pandora”
voltou a ser aberta. A Grécia de novo
envolvida, assumindo o mal a forma
de crise financeira. A esperança,
zero. Desta feita, a curiosidade fatal
não foi de Pandora, mas dos minis-
tros da União Europeia, que decidi-
ram lançar sobre a Europa o espec-
tro da falência na inviolabilidade
das poupanças entregues aos ban-
cos. Fizeram-no numa sexta-feira à
noite, quando os europeus já dor-
miam, cativando uma parte dos de-
pósitos bancários dos clientes da
banca cipriota. Foram assim os car-
rascos na morte anunciada do Laiki
Bank, que apostara mundos e fun-
dos em títulos gregos, e que muito
por isso (mas não só), entrou em

queda livre após o “haircut” da dívi-
da de Atenas, em 2011. Agora, o se-
gundo maior banco de Chipre já não
o é, ao fim de 112 anos de existência.
Já não é o segundo maior, e já não é
um banco.

“O Laiki Bank foi um banco muito
bom durante muitos, muitos anos”,
afirma Afxentis Afxentiou, um anti-
go governador do banco central de
Chipre, ouvido pela Reuters. “Infe-
lizmente, foram vítimas de dema-
siadas coisas. Primeiro, o ‘haircut’
da dívida soberana grega, que cau-
sou perdas de cerca de 2500 milhões
EUR, em segundo lugar a exposição
à Grécia nos empréstimos ali conce-
didos, e em terceiro lugar a crise eco-
nómica mundial que atingiu a com-
panhia”. Entre os maus créditos
concedidos na Grécia, contam-se,
segundo diz a BBC, 700 milhões
EUR concedidos a uma empresa de
transportes marítimos, sem colate-
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LAIKI BANK

Há instituições que poderíamos julgar perenes,
e entre elas, os “guardiões” do sistema financeiro,
os bancos. Não são, como mostrou este mês o Laiki
Bank, referência de um país que, embora pequeno,
é parte integrante da União Europeia e da Zona Euro.
Aproximou-se demasiado de um país “irmão”,
a Grécia, e acabou queimado no fogo que vem
consumindo aquela nação e que se alastrou a Chipre.
ALEXANDRE FRADE BATISTA
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rais à altura – metade desse valor foi dado como perda – e
500milhõesEURatribuídosaumacompanhiagregadete-
levisão.
Também conhecido como Banco Popular de Chipre, foi le-
vado pelo tsunami financeiro da derrocada da economia de
Chipre. A União Europeia, criticada por ter aberto a “caixa
de Pandora” da desconfiança perante o sistema bancário
daquela região do globo, aceitava emprestar cerca de 13 mil
milhões USD a Chipre, mas uma das contrapartidas foi o
encerramento do Laiki.
Conta a Reuters que faltava menos de uma semana para
terminar o mês de Março quando os directores do Laiki
Bank se juntaram na sede do banco, para, um a um, apre-
sentarem a demissão. Dias antes, uma carta proveniente
doBancoCentraldeChipreindicavaanomeaçãodeumad-
ministrador de recurso para tomar a instituição, suspen-
dendo o conselho de administração.

O início do fim
A queda desta instituição de referência para os cipriotas
começou a desenhar-se em 2007, quando se verificou a fu-
são com o banco grego Marfin Egnatia, seguindo-se a ge-
rência grega em 2009. E em 2011, a derrocada começou a
ganhar forma, quando foi necessário reconhecer impari-
dades superiores a 5000 milhões USD, causadas pela rees-
truturação da dívida grega, na qual os administradores do
Laiki haviam apostado, e também por empréstimos conce-
didos na Grécia, “irmã” cultural do Chipre. Uma comuni-
dade de monges gregos que aplicou verbas em imobiliário,
e uma operação de venda de capital de uma companhia
presidida por aquele que foi presidente do Laiki até 2011
deixaramumrastodedívidaincombrávelentreosquase15
mil milhões USD de empréstimos concedidos pela opera-
ção grega. Uma investigação à fusão do Laiki com Marfin
Egnatia, revelada este mês, demonstra que o Banco Cen-
tral de Chipre nada pôde fazer para evitar esta operação de
2007, que viria a construir a vulnerabilidade do banco ci-
priotaperanteadívidapúblicadaGrécia.OMarfinEgnatia
juntou 2000 milhões de títulos gregos aos 1000 milhões
EUR de obrigações daquele país que o Laiki já detinha.
Aformacomoalegislaçãoestavaconstruídaimpediaprati-
camente qualquer acção de interposição do banco central,
explica o relatório de uma empresa privada, Alvarez and
Marsal. A excepção seria obrigar o Laiki a abandonar por
inteiro as operações gregas. Mas como a instituição prefe-
riu manter a sede do banco em Chipre, o governo cipriota
acabou por ter de assumir a salvação do Laiki. Uma conclu-
sãoquenãobatecertocomaacusaçãodaanterioradminis-
tração, que aponta o dedo ao governador do banco central
por não ter impedido a fusão, que viria a revelar-se catas-
trófica para o Laiki Bank. Perderam os contribuintes ci-
priotas e perderam muitos funcionários, que para já deve-
rão transitar para outro banco de Chipre, mas que não
vêem como poderão ser incorporados numa estrutura já
montada.

Uma morte anunciada
Veio a fase dos testes de stress à banca europeia, e o Laiki
ficou na lista negra, sem fundos próprios suficientes –
3600 milhões EUR, perto de 4700 milhões USD – e sem

investidores privados interessados na sua recapitaliza-
ção. No ano seguinte, as perdas atingiram cerca de 3000
milhões USD – dos 3100 milhões EUR que detinha de
obrigações da Grécia, o Laiki teve de assumir perdas de
2300 milhões, fruto do haircut da dívida grega decidida
pela União Europeia. O Estado cipriota acabaria a injec-
tar perto de 2500 milhões USD, recebendo em troca pelo
resgate 84% do capital do banco. Em Agosto arrancou
um plano de emergência, que procurava salvar o banco,
mas nessa altura ainda não se equacionaria envolver os de-
positantes. Vender activos – entre eles, os 5% de acções num
bancorusso,operaçãoquecomeçoucomdescontoinferiora
10% e subiu para 15% já este ano – e cortar despesas, colocar
os maus créditos num veículo à parte e obrigar os obrigacio-
nistasaassumiralgumprejuízofoioidealizadoentão.Ostra-
balhadores do Laiki tiveram redução do vencimento, meio
milharforamdespedidosnaGréciaemaisde100 no Chipre.

Este ano, a 16 de Março, após uma reunião da UE numa
sexta-feiraànoite,ocaoscaiusobreosistemafinanceiroda
pequena ilha nos confins do Mediterrâneo, a escassas cen-
tenas de quilómetros da Turquia, Líbano, Síria e Israel, e o
Laiki não resistiu. Os depositantes, mesmo aqueles com
saldo abaixo dos 100 mil EUR – valor protegido pelas leis
europeias para qualquer depositante – teriam de dar parte
das suas poupanças para tentar salvar o banco. Um antigo
presidente da instituição e ministro das Finanças de Chi-
pre, Michael Sarris, foi mesmo obrigado a deixar o Gover-
no, após uma investigação iniciada nos últimos dias. O pla-
no aprovado lança o “good bank” (“banco bom”) para as
mãos do Banco de Chipre (por via de incorporação) e deixa
os “maus créditos” concedidos e os depósitos acima dos
100 mil EUR sob vigilância de um administrador especial.
Do futuro da marca Laiki, nada se sabe de concreto, mas
(quase) todos especulam que não sobreviverá para com-
pletar 113 anos.

Melhor sorte tiveram os depositantes da dependência
inglesa, o Laiki Bank UK, protegidos da decisão da eurozo-
na, garantiu o Banco de Inglaterra no início de Abril. Tanto
mais que os depositantes não tiveram restrições ao levan-
tamento de moeda nos balcões naquela outra ilha euro-
peia, Inglaterra. Os 410 milhões USD de depósitos foram
transferidos para o Bank of Cyprus UK (que, ao contrário
do Laiki, não é uma filial, mas sim uma subsidiária de direi-
to inglês).

Umavidacom112anos

Para contar uma história de vida com 112 anos, nada melhor
que o próprio. Assim, visitámos o site do Laiki Bank, que nos
“conta” um percurso que começou em 1901, em Limassol,
pelamãodequatroempreendedores:AgathoclisFragoudes,
Ioannis Kyriakides, Christodoulos Sozos e Neoclis Ioanni-
des, fundadores do então Banco Popular de Poupança de Li-
massol.Em1924,obancoentranabolsa.

Já com o Chipre liberto da governação colonial (o Chipre
passou por várias batalhas ao longo do século XX, sendo ain-
da hoje um território dividido entre os lados cipriota grego e
turco), a administração decide expandir as actividades para
orestodailha,renomeandoainstituição,em1967,paraBan-
co Popular do Chipre Ltd. O primeiro balcão com o novo
nome abre em Nicósia, a capital. E a internacionalização
ocorrecomaaberturaemLondres(de1878a1960,Chiprefoi
uma colónia inglesa). Essa relação histórica reflectiu-se no
interesse do Hong Kong Bank, que adquiriu 21,16% do
Cyprus Popular Bank na década de 1970, reforçando o capi-
tal dos cipriotas com a força suficiente para que estes vies-
semacomprar,em1983,asoperaçõesdomaisantigoemaior
banco estrangeiro no Chipre, o Grindlays Bank, terceiro
maiornaquelepaís.Seisanosmaistardesurgiriaonomeque
hoje é famoso, na nova subsidiária Laiki Investments, com
responsabilidades de banca de investimento. E em 1991, ano
de criação da Laiki Factors, com a actividade de factoring,
apareciaoEuropeanPopularBank,estabelecidoemAtenas,
Grécia(outropaísfortementeligadoaoChipreporlaçoscul-
turais, históricos e sociais), com o intuito de fomentar uma
expansão europeia. Ainda antes do final do século, o nosso
continenterecebeuumarepresentação,naÁfricadoSul,em
simultâneo com o Canadá, e por essa altura já estavam aber-
tas as operações de seguros da Cyprialife. Em 2001, abriu na
Austrália a nova filial do Laiki Bank. Em 2005 prosseguiu a
expansão por territórios de menor dimensão, incluindo a
Sérvia.

Em 2007 surgiu a malfadada fusão do Marfin, Egnatia
e Laiki no Marfin Popular Group of Companies, que ex-
pandiu para a Rússia, Ucrânia, Malta e Estónia, ficando
com 500 balcões em 11 países. Diz a história oficial do
banco que em 2010 a instituição tinha mais de 43 000
milhões EUR de activos,sendoomaiordeChipreeoquin-
to maior da Grécia. Foi nesse ano considerado o Banco do
Ano, pela publicação Banker, do Financial Times. Em
2011, o Cyprus Popular Bank amealhou 448,2 milhões
EUR na operação de aumento de capital e abriu uma dele-
gação em Pequim. No ano seguinte, o nome do banco pas-
sou a Cyprus Popular Bank Public Co Ltd e a designação
comercial em Chipre para o malogrado Laiki Bank.

Em 2012 a agonia aprofundou-se e 2013 é o ano do fim.

Antes de ser desmembrado, o Laiki tinha 8400
funcionários. Até ao estalar da crise eram mais
de 9000.

Os clientes da filial inglesa do Laiki Bank foram
protegidos pelas autoridades britânicas, que
transferiram as 15 000 contas para o Bank of
Cyprus UK e assim salvaram os 270 000 000
de libras (cerca de 410 milhões USD) de qual-
quer “haircut”.
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Para o Laiki, 113 é número de azar
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Nokia apoia-se
no Lumia para
subir vendas
após prejuízos
Apesar dos 5,6 milhões de
Lumia vendidos, o grupo

finlandês voltou aos
prejuízos no primeiro

trimestre.

SARA PITEIRA MOTA *

A aliança improvável entre dois
gigantes das tecnologias – Nokia
e Microsoft – para fazer frente
ao Google, que conseguiu tornar
o sistema operativo Android um
sucesso, já começa a dar frutos.
Apesar dos 5,6 milhões de Lumia
vendidos, a Nokia voltou aos
prejuízos no primeiro trimestre
do ano. Porém, para este segun-
do trimestre, a empresa nórdica
está optimista e estima um cres-
cimento das vendas do Lumia
superior aos 27% registados até
Março.

A Nokia não quer perder o
“comboio” dos smartphones
grandes. Segundo o Financial
Times, a tecnológica nórdica de-
verá lançar novos modelos da li-
nha Lumia ainda neste ano, sen-
do que o destaque vai para um
dispositivo móvel com cinco po-
legadas, conhecido como pha-
blet – entre um smartphone e um
tablet. E deverá lançar, em Ju-
lho, um Lumia com tecnologia
PureView, totalmente direccio-
nado à fotografia, e uma versão
mais avançada do modelo 920.

Mais para o final do ano, o gru-
po finlandês deverá avançar com
um Lumia de baixo custo.

Receitas derrapam 20%
no primeiro trimestre
Os investidores mostram-se im-
pacientes com a gestão de
Stephen Elop, que tenta, há dois
anos, reverter a débil situação fi-
nanceira da Nokia. O grupo co-
meça a ganhar terreno nos
smartphones Lumia, com Win-
dows Phone, mas continua a
perder dinheiro.

A tecnológica registou perdas
de 339 milhões de euros no re-
sultado líquido, nos primeiros
três meses do ano. Ainda assim,
uma melhoria significativa face
às perdas de 1,57 mil milhões em
2012.

“Estamos a tomar decisões
tácticas e a apresentar inova-
ções ao mercado para responder
aos nossos desafios”, explicou o
presidente-executivo da Nokia,
em comunicado divulgado ao
mercado.

Entre Janeiro e Março de
2013, a tecnológica facturou 5,85
mil milhões de euros, um valor
que representa uma quebra de
20% face aos 7,35 mil milhões re-
gistados em igual período do ano
passado.

No entanto, este desempenho
do primeiro trimestre do ano

surge já depois de a Nokia ter
conseguido um lucro de 439 mi-
lhões de euros nos últimos três
meses de 2012. Entre Outubro e
Dezembro últimos, as receitas
do grupo nórdico foram superio-
res, ao alcançarem cerca de 8,04
mil milhões de euros.

Mas entre os destaques positi-
vos deste trimestre inicial de
2013 esteve a gama de smartpho-
nes Lumia, cujas vendas subiram
27%. No entanto, a venda de tele-
móveis deslizou 30% (55,8 mi-
lhões de dispositivos), fruto de
um mercado competitivo e de
uma queda na procura, habitual
nos primeiros meses do ano. No
trimestre em análise, a Nokia ven-
deu 11,1 milhões de smartphones:
5,6 milhões foram Lumia, 500 mil
modelos com sistema operativo

Symbiam e cinco milhões eram
equipamentos de entrada de
gama,osAsha.

O segmento de Dispositivos e
Serviços e a Nokia Siemens
Networks foram as principais
áreas que ajudaram a minimizar
as perdas da empresa nórdica ao
corresponderam cada uma a 2,8
mil milhões de euros em receitas.
No entanto, as vendas da joint ven-
ture Nokia Siemens Networks so-
freram uma ligeira queda de 5%,
para2,804milhõesdeeuros(2,947
milhõesdeeuros).

Ontem foi um dia fortemente
marcadopeladivulgaçãodecontas
no sector tecnológico mundial.
Também a Microsoft e a Google
apresentaram os resultados do
primeiro trimestre de 2013, após
o fecho do mercado accionista
norte-americano. No entanto,
não foi possível incluir essa in-
formação até ao fecho desta edi-
ção.

*Exclusivo Diário Económico

A tecnológica
registou perdas
de 339 milhões
de euros
no resultado
líquido, nos
primeiros três
meses do ano.
Ainda assim,
uma melhoria
significativa
face às perdas
de 1,57 mil
milhões
em 2012
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LUMIA

A tecnológica nórdica deverá
lançar novos modelos da linha
Lumia ainda neste ano. Destaca-se,
porém, o dispositivo móvel
com cinco polegadas, conhecido
como phablet (uma mistura
de smartphone com tablet).
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Cerca de 162 milhões EUR para o
Real Madrid; 13,9 milhões entre-
gues ao Granada. Estas foram as
verbas que os dois clubes recebe-
ram na época passada como resul-
tado do seu acordo sobre direitos
televisivos. Em Inglaterra, onde o
modelo é centralizado, o Man-
chesterCity,queassegurouotítulo
de campeão, encaixou 70 milhões,
enquanto o despromovido Wol-
verhampton conseguiu metade.
Mas esta desproporção está em
vias de ser alterada, pois os espa-
nhóis estão a negociar para que o
modelodaLigasejacentralizado.

“Há questões que temos de me-
lhorar. Somos das poucas ligas eu-
ropeias, em parceria com o que su-
cede com os nossos vizinhos por-
tugueses, onde a negociação dos
direitos televisivos dos clubes ain-
da não é centralizada. No entanto,
uma vez que Barcelona e Real Ma-
drid admitiram reduzir de 42%

para 34% a sua parte, estou opti-
mista para que, num prazo de três
anos, a negociação dos direitos te-
levisivos passe a ser centralizada”:
o discurso é de Francisco Roca, di-
rector-executivo da liga espanho-
la,dizendorespeitoàshipótesesde
mudançaemEspanha.

O modelo inglês
A aposta dos responsáveis espa-
nhóis remete para uma aproxima-
ção ao modelo inglês, segundo o
qual 50% das verbas são partilha-
das em partes iguais, 25% ba-
seiam-se no número de presenças
televisivas e os restantes 25% sur-
gememfunçãodaposiçãonatabe-
la classificativa. “Há três ou quatro
anos que estamos a trabalhar na
mudança”,indicaRoca.

“Com duas equipas dominado-
rascomoBarcelonaeRealMadrid,
inclusive em termos de receita,
umavezquemetadelhespertence,
é preciso encontrar mecanismos
para equilibrar os montantes. Há
35 equipas profissionais que assi-
naram compromissos relativos à
redistribuição das verbas; Barça e

Real concordaram em reduzir as
respectivas percentagens. A partir
do momento em que se chegue a
um compromisso generalizado,
não será difícil alterar o panora-
ma”, comentou Roca no Soccerex
EuropeanForum.

Apoio aos despromovidos
Em declarações à imprensa britâ-
nica, o responsável da liga espa-
nholaexplicouaindaumoutropla-
no em que os ingleses assumem
vantagem:oschamadospagamen-
tos “parachute”, verbas que ser-
vem de apoio aos clubes despro-
movidos.

“Temos problemas para ajudar
as equipas que descem de escalão,
porque não dispomos do sistema
de auxílio que existe em Espanha.
A descida em Inglaterra é uma si-
tuação delicada – no futebol espa-
nhol é uma catástrofe”, comparou.
“Nem sequer 10% da receita fica
disponívelparaosdespromovidos,
ou seja, a descida é o principal fac-
tor de instabilidade no futebol es-
panhol”,referiuoCEOdaLiga.

*ExclusivoDiárioEconómico

Espanha está a negociar
centralização de direitos TV
Real Madrid e Barcelona aceitaram reduzir a sua parte de 42% para 34%.
Director-executivo da liga espanhola optimista para mudança em breve.
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ENCAIXE DE REAL E BARÇA

162 milhões
O montante que os dois
principais clubes espanhóis
receberam, na temporada
transacta, em função do acordo
sobre distribuição de verbas
correspondentes aos direitos
televisivos.

VERBA DO GRANADA

13,9 milhões
A parcela que coube a clubes
como Granada ou Rayo
Vallecano em direitos
televisivos também na
temporada 2011/12. A Liga
espanhola desenvolve
negociações para que o modelo
passe a ser centralizado.
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Real Madrid é o clube
mais valioso do mundo

Revista Forbes
aponta para um valor

de 3,3 mil milhões USD.

Há um ano, a avaliação da revista
Forbes colocava o Real Madrid
com um valor 76% abaixo do ac-
tual: 3,3 mil milhões USD. Este
registo permite ao clube de José
Mourinho e Cristiano Ronaldo
superar o Manchester United no
topo da lista (3,2 mil milhões), sur-
gindo o Barcelona a fechar o pódio
com2,6milmilhõesUSD.

A publicação norte-americana
assinala a ascensão do Real, lem-
brando que assegurou receitas de
650 milhões USD e resultado de
exploração de 134 milhões na épo-
ca passada, algo que lhe permite
seroclubedefutebolcimeironeste
capítulo, além de perder apenas
para uma equipa da NFL (Dallas
Cowboys) que conseguiu 227 mi-
lhões USD – nos últimos três anos,
as receitas do Real Madrid regista-
ramaumentode62%.

Além dos acordos publicitários
que permitem encaixes milioná-
rios ao clube espanhol – e a Forbes
lembra o contrato com a Adidas,
representando 50 milhões USD,
mas também os patrocínios de

Emirates Airlines e BBVA, bem
como a mudança que irá produzir-
-se no final deste ano, altura em
que expira o contrato da Bwin nas
camisolas –, a revista menciona
ainda a importância de ter o está-
dio cheio apesar dos 26% de des-

empregados em Espanha: receita
de 160 milhões USD no ano passa-
do,ovalormaiselevadonaEuropa.

Enfim, um outro ponto favorá-
vel ao clube de Madrid: o projecto
de Florentino Pérez para a remo-
delação do Estádio Santiago Ber-
nabéu,cujafinalizaçãoestáprevis-
ta até 2018. De acordo com os pla-
nos dos dirigentes do Real, a con-
cretização desta renovação vai
possibilitar aos cofres do clube
uma receita superior à actual na
ordemdos60milhõesUSDanuais.
No Real, crescer é um verbo que se
conjugana1.ªpessoadoplural.

Manchester
United e Barça
fecham o pódio
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Uma delegação composta por
53 estudantes pertencentes a
diversas instituições de ensi-
no superior sediadas em
Luanda, primeira região aca-
démica, deslocou-se neste
mês à província da Huíla, com
o objectivo de interagir com a
comunidade académica da-
quela região, sobre os ganhos
dos 11 anos de paz, no País.

A excursão esteve a cargo da
Associação dos Estudantes
das Universidades Privadas de
Angola, AEUPA. O evento pos-
sibilitou a constituição do nú-
cleo representativo da AEUPA
na Huíla, e a troca de expe-
riências entre estudantes.
Uma visita às universidades
regionais possibilitou aos visi-
tantes observar a realidade
fora de portas e constatar a ex-
pansão do ensino naquela que
hoje é a sexta região académi-
ca.

Durante a reflexão sobre os
grandes ganhos da paz, os es-
tudantes locais fizeram sentir
as suas preocupações ante o
contentamento esperado pela
comitiva. A falta de condições
para pôr em prática as teorias
desenvolvidas em salas de
aula, a oportunidade de está-
gio e o primeiro emprego fo-
ram pontos unificados nas

preocupações dos estudantes
de ambas regiões.

O presidente da AUEPA, Jo-
fre dos Santos, garantiu que a
associação está empenhada no
combate ao desempreg o no
seio dos estudantes universi-
tários da sua organização, es-
tando por isso a promover es-
tágios para que, deste modo,
seja facilitada a entrada destes
no mercado de trabalho.

Para os estudantes, a reali-
zação desta excursão é por si
só um dos ganhos da paz na
medida em que possibilitou,
para muitos, conhecer por ter-
ra regiões outrora impossibili-
tadas de serem visitadas por
força do conflito armado.
O trajecto de 655,7 quilóme-
tros entre a capital e a terra
das Chelas possibilitou aos ex-
cursionistas conhecerem as
províncias do Kwanza- Sul e

Benguela, assim como toda a
sua riqueza geográfica.

“Agora, sim, estamos a co-
nhecer um pouco do País que
iremos herdar”, exclamou um
dos estudantes referindo-se às
vantag ens que podem ser
mencionadas sobre o alcance
da paz.

Dentre o leque de activida-
des do grupo constou conhe-
cer a província, do ponto de
vista turístico com destaque
para a visita ao miradouro e a
fenda da Tundavala.

A ctividades desportivas
marcaram a interacção entre
os estudantes. A equipa da ca-
pital cedeu perante a altitude
e o clima, consentindo assim
uma derrota por expressivos
3-0 a favor dos anfitriões.

O corpo directivo da insti-
tuição foi recebido em audiên-
cia pelo g overnador local,
João Marcelino Tyipinge, que
assegurou aos estudantes o
apoio do g overno local para
quem desejar desenvolver a
carreira profissional, tendo
em vista a província da Huíla.

Durante o encontro manti-
do com o dirigente os estudan-
tes foram informados sobre os
investimentos feitos para o
crescimento socioeconómico
da província com ênfase para a
educação.

Por sua vez, os estudantes
reiteraram a necessidade do
mesmo apoio e manifestaram
o interesse em contribuir para
o crescimento e enriqueci-

mento da mão-de-obra quali-
ficada na região.

O secretário executivo da
AEUPA, Avelino Correia Se-
bastião, avançou que o encon-
tro com o comissário provin-
cial serve, entre outras razões,
para a criação de uma ponte en-
tre os estudantes do ensino su-
perior e o governo provincial.

A AUEPA foi criada a 10 de
Agosto de 2010 e até à presente
data congrega mais de 300 as-
sociados. Para o ano de 2013, a
instituição vai actuar com
maior vigor no garante dos di-
reitos dos estudantes e que isso
passa pelo objecto da criação
da organização, que é garantir e
defender os direitos dos estu-
dantes e promover o intercâm-
bio entre eles.

EXPANSÃO UNIVERSIDADE
INABE disponibiliza
360 bolsas internas

Pelo menos trezentas e ses-
senta bolsas de estudo inter-
nas foram disponibilizadas no
presente ano académico, pelo
Instituto Nacional de Bolsas
de Estudo, à província do
Cunene, informou recente-
mente, em Ondjiva, o repre-
sentante da instituição,
Moisés Kafala Neto.
O responsável, que falava à
imprensa após um encontro
sobre as modalidades de
acesso com os estudantes da
Escola Superior Politécnica de
Ondjiva (ESPO), disse que as
prioridades recaem nos ra-
mos das Ciências, Engenharia,
Tecnologia, Ciências Sociais,
Letras e Humanidades.
Quanto ao acesso, o candida-
to deve estar matriculado ou
a estudar numa unidade do
ensino superior, com idade li-
mite até 25 anos, solicitando
a bolsa de estudo interna
e preenchendo os requisitos
necessários junto da institui-
ção onde estiver inserido,
precisou.
Referiu que alguns que estão
acima da idade constam do
regime de protecção especial,
como os antigos combaten-
tes, órfãos, portadores de de-
ficiência de guerra e os seus
descendentes, bem como o
familiar do combatente, des-
de que apresente o documen-
to que confirme a sua condi-
ção social.

““Achei muito impor-
tante a palestra sobre
o empreendedorismo.
Veio transmitir uma
luz, a nós, jovens,
para o acto de
empreendedorismo”

Martins Alberto
Estudante do 2.º ano do curso
de Direito da Universidade
Gregório Semedo (UGS)

“Penso que o ensino
universitário carece
de melhorias no que
tem que ver com o
empenho dos profes-
sores, embora tam-
bém do lado dos estu-
dantes, mas é mais
fácil o empenho
e o engajamento dos
docentes incentiva-
rem a entrega
dos estudantes”

Esperança Quipito
Estudante de Engenharia
de Petróleos da UniBelas

E X C U R S Ã O

Universitários avaliam ganhos
da paz no sector da educação
No mês da juventude e por ocasião da celebração dos 11 anos de paz, estudantes da
primeira e da segunda região académicas reuniram-se em reflexão dos grandes ganhos
no âmbito da educação.
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AUEPA diz-se
empenhada
no combate ao
desemprego no seio
dos seus membros.
Por isso, está
a promover estágios
para facilitar
o acesso
dos estudantes ao
mercado de trabalho

A falta de condições
para pôr em prática
as aulas teóricas,
a oportunidade
de estágio e o
primeiro emprego
mereceram
reflexão por parte
dos estudantes

A província da Huíla acolheu a delegação de estudantes de Luanda
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Exclusivo Financial Times

As abelhas zumbidoras são
trabalhadores mais felizes
que os demais e, como tal,
há razões para invejá-las

Deixem as abelhas
zumbir alegremente

Trabalhava no Financial Times há
cerca de um ano quando, um dia,
uma colega recém-chegada ao
jornal me convidou para tomar
um copo. Ainda mal sentira a
acidez do vinho branco nos lá-
bios quando me confessou que
sentia um tédio de morte a es-

crever histórias mundanas sobre o mundo em-
presarial e quis saber se eu partilhava desse es-
tado de espírito. Não, respondi. Acho o universo
empresarial muito interessante.

“Como a invejo”, retorquiu, fixando os seus
olhos grandes e expressivos nos meus. Recostei-
-me na cadeira e preparei-me para ouvir um elo-
gio sobre o meu brilhantismo como jornalista
da área financeira. Em vez disso, disse: “Dá ideia
de que é feliz a escrever esse tipo de histórias ou
a zumbir como uma abelha, se quiser. Gostava
de ser assim, mas não consigo. A minha meta
sempre foi superar-me.”

Tinha 25 anos, era insegura e tremendamente
ambiciosa, logo, não achei graça nenhuma que
me incluíssem no grupo das abelhas zumbido-
ras felizes e contentes. E também não me deixei
enganar pela sua falsa inveja. Mas reconheço
agora que esteve muito perto de uma verdade a
que raramente se faz justiça: as abelhas zumbi-

doras são trabalhadores mais felizes que os de-
mais e, como tal, há razões para invejá-las.

Na semana passada recebi um novo estudo
que mostra que os trabalhadores com pior

desempenho são, muitas vezes, os mais empe-
nhados. Uma perspectiva radicalmente dife-
rente da habitual, que considera os dois aspec-
tos inconciliáveis: os trabalhadores com melhor
desempenho são, por regra, os mais motivados,
enquanto os que fazem mais alarido mas têm
fraco desempenho pertencem, habitualmente,
ao grupo dos inconvenientes com fama de gros-
seiros e mal-humorados.

Segundo a consultora Leadership IQ, os tra-
balhadores mais fracos em cerca de metade das
empresas inquiridas saem-se melhor do que os
ambiciosos em três métricas de empenho.
Maior probabilidade de “se dedicarem a 100%”,
de recomendarem favoravelmente a empresa
onde trabalham a terceiros e de acharem que a
direcção trata os trabalhadores com respeito e
dignidade.

A consultora conclui que esta é uma conse-
quência preocupante da má gestão. Nessas em-
presas ninguém informa os trabalhadores inú-
teis de que são inúteis. Em vez disso, deixam-
-nos andar por lá convencidos de que são bons
funcionários. Resultado? Os colegas competen-
tes e empenhados ficam ofendidos e acabam por
tornar-se pessoas cínicas, distantes, críticas da
empresa e prontas a abandonar o seu posto na
primeira oportunidade.

Admito que possa haver um fundo de verdade
nesta síndrome das abelhas zumbidoras felizes,
mas olhando para trás para a referida colega, ve-

rifico que existem razões mais elementares
para o contentamento bovino dos trabalhado-
res mais fracos e para a insatisfação constante
dos que querem superar-se. Antes de mais, o
trabalhador medíocre é o primeiro a agradecer
o facto de ter um emprego, ao passo que o traba-
lhador ambicioso acha que todos os empregos
são decepcionantes. (A tal ex-colega já passou
por uns quantos desde que saiu do Financial Ti-
mes). As abelhas zumbidoras, como têm menos
expectativas, sentem-se menos inclinadas a cri-
ticar a empresa onde trabalham e não vivem
convencidas de que são melhores do que o chefe.
Nem ficam ressentidas por não lhes darem coi-
sas mais interessantes para fazer.

A leitura pode ainda ser mais básica: as abe-
lhas zumbidoras são pessoas Tipo B, que exis-
tem muito simplesmente para serem mais feli-
zes que as outras. Um estudo académico recente
mostra que as pessoas ambiciosas Tipo A são
mais bem-sucedidas, mas as Tipo B são igual-
mente felizes e vivem mais tempo. Outros estu-
dos demonstram que os “satisfeitores”, aqueles
que fazem o mínimo para alcançar o resultado
desejado, normalmente sentem-se mais reali-
zados no seu trabalho do que os “maximizado-
res”, que se esfolam para fazer as coisas o me-
lhor possível e acabam invariavelmente desilu-
didos com o resultado.

Quaisquer que sejam as razões da relativa fe-
licidade das abelhas zumbidoras, o facto de a
maior parte das empresas empregar um número
elevado destes espécimenes contraria dois
princípios da gestão moderna. Primeiro, prova
que tudo o que se diz sobre o empenho dos tra-
balhadores é um disparate. O empenho de um
trabalhador ambicioso vale muito. Ou melhor,
vale muito quando tenciona ficar na empresa – o
que não acontece na maior parte dos casos.
E como o empenho do trabalhador sem ambição
vale menos que zero, o ideal seria que desapare-
cesse no éter, se tornasse invisível para os de-
mais. Se forem felizes, tanto melhor para eles,
embora essa não seja uma prioridade para a di-
recção – a não ser que isso os leve a trabalhar
mais arduamente

Apesar de tudo, a conclusão mais preocupante
deste estudo é que não vale a pena gerir pessoas.
Se as pessoas pouco ou nada ambiciosas são em
parte felizes porque a gestão optou por ignorá-
-las, por que não aplicar a mesma técnica a toda
a gente? Se todos os trabalhadores forem deixa-
dos por sua conta e risco, os ambiciosos podem
continuar a ser ambiciosos e as abelhas a zum-
bir alegremente. A gestão poupava energias e
todos seriam um pouco mais felizes.

Tradução Ana Pina
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A evolução humana é um assunto
intrigante e que facilmente mobi-
liza a nossa curiosidade. No início
de Abril de 2010, após a revelação
de que uma nova espécie de homi-
nídeohaviasidoformalmentedes-
crita e nomeada, os holofotes vol-
taram a acender-se para este as-
sunto. Tratava-se do Australo-
pithecus sediba, um possível elo de
transição entre os géneros Austra-
lopithecuseHomo.

Partes de dois esqueletos par-
cialmente fossilizados, em estado
de conservação admirável, de uma
espécie de hominídeo, com quase
dois milhões de anos, haviam sido
descobertos em 2008 no sítio ar-
queológico denominado Berço da
Humanidade, a 40 quilómetros de
Joanesburgo, na África do Sul, le-
vantando o véu sobre uma nova
etapadaevoluçãohumana.

Resultado de mais de quatro
anos de trabalho e investigação so-
bre a anatomia deste hominídio,
surgem agora seis estudos científi-
cos de uma equipa internacional
de investigadores de quinze países
diferentes, publicados na revista
Science, juntamente com uma in-
troduçãodopaleontólogoLeeBer-
ger,doInstitutodeEstudosEvolu-
tivos da Universidade de Witwa-
terstrand de Joanesburgo e direc-
tordoprojecto.

Trata-se de um “check-up” com-
pleto, dos pés à cabeça, a análise
mais detalhada já feita a um mem-
broextintodalinhagemhumana,e
os dados podem fortalecer a ideia
dequeacriaturaeramesmoances-
traldonossogénero,oHomo.

Os resultados, espectaculares
mas desconcertantes, revelam
uma“estranhacriatura”emquese
misturam traços humanos com
outros mais próprios de símios,
com pélvis, mãos e dentes pareci-
dos com os do homem, e um pé si-
milar ao do chimpanzé. Para Ber-
ger, este conjunto de fósseis per-

mite “uma penetração sem prece-
dentes na anatomia e a posição
filogenética de um dos primeiros
antepassadosdohomem”.

Os fósseis encontrados eram de
umafêmeacomcercade30anosde
idadeeumadolescentecujaidadeé
estimada como correspondente à
de um ser humano moderno entre
10 e 13 anos, embora a sua idade
cronológica provavelmente fosse
menor,decercade8anos,dadoque
oscientistasacreditamqueessaes-
pécie amadurecia mais depressa
queahumanidadeactual.

Ambos mediam 127 centíme-
tros, a mulher pesava 33 kg e o jo-
vem 27 no momento da morte.
O tamanhodosseuscérebrosvaria
entre os 420 e os 450 centímetros
cúbicos. Apesar de mais pequenos
do que o cérebro de um humano
actual (1200-1600 cm3) a sua for-
maparecesermuitomaisevoluída
do que a dos australopitecos já co-
nhecidos. De resto, a estrutura ós-
sea faz lembrar as primeiras espé-
ciesdogéneroHomo.

Elesteriammorridoaocairnum

fosso,duranteumatempestade,há
cerca de dois milhões de anos. Cu-
riosamente, os primeiros vestígios
dos fósseis foram encontrados em
Agosto de 2008, por uma criança,
Matthew Berger, então com 9
anos, que acompanhava as escava-
ções comandadas pelo pai, o pa-
leontólogo Lee Berger, que come-
çouausaroGoogleEarthparama-
pearepartilhardiversascavernase
depósitos fósseis identificados ao
longodasúltimasdécadas.

Uma luz
na evolução humana
As características dos fósseis co-
locariam este Australopithecus
sediba (palavra que significa fon-
te, ou nascente, em sesotho, uma
das 11 línguas oficiais da África do
Sul) como um descendente do
A.africanuseumancestraldoHo-
mo habilis.

Noentanto,algunsdessestraços
craniais estão presentes no Homo
erectus, uma espécie posterior ao
H. habilis. Isso faz do A. sediba um
bom candidato para ser a espécie

de transição entre os australopite-
cos e o surgimento do género Ho-
mo. Não está excluída, inclusive, a
possibilidade de a nova espécie ser
o elo entre o A. africanus e o Homo
erectus, o que excluiria o H. habilis
dalinhagemhumana.

De entre todos os tipos de aus-
tralopitecosconhecidos(agorasão
cinco),esteéoquemaisseasseme-
lha aos primeiros representantes
dogéneroHomo,comooHomoha-

bilis e o Homo erectus, que deram
origem, em última instância, ao
Homosapiens.

A morfologia da pélvis e dos pés
mostra que a espécie era bípede e,
provavelmente, já caminhava de
forma bem semelhante a um ser
humano moderno. A combinação
de pernas curtas e braços longos,
porém, indica que, apesar de ser
um bom caminhante, o A. sediba
ainda mantinha hábitos arboríco-
las: dependia de escalar árvores
parasobreviver.

Afinal, esses fósseis dão-nos
uma visão extraordinária sobre a
evolução humana e permitem sa-
bermos mais sobre um período no
qual esses hominídeos fizeram a
transição de uma vida dependente
das árvores para um estilo de vida
no chão. OAustralopithecus sediba
parecedemonstrarummosaicode
características dessas transição,
mostrando um animal ainda con-
fortávelnessesdoismundos.

A partir da clavícula encontrada
pelo garoto, a equipa de mais de 60
pesquisadores pôde descobrir as
demaispeçasfósseis.Descobriram
que a espécie tem braços longos,
como os de um macaco, mãos pe-
quenas e fortes, uma pélvis muito
avançada e pernas compridas, ca-
pazesdecaminhare,possivelmen-
te, correr como um ser humano,
por isso consideram esta nova es-
pécie de hominídeo a chave para
entender o surgimento do homem
moderno.

Ocertoéque,passadostrêsanos,
os pesquisadores continuam a não
saber em que parte da árvore evo-
lutivaessaespécieseencaixaexac-
tamente. Ainda assim, os artigos
da Science sugerem que os fósseis
sul-africanos são importantes
exemplares da evolução humana.
De acordo com a revista, os estu-
dos, vistos como um todo, mos-
tramqueoAustralopithecussediba
é um possível ancestral do género
homo, que inclui o homem moder-
no. Essa, no entanto, não é uma vi-
são aceite por toda a comunidade
científica.

Uma mistura de traços humanos e símios
O australopiteco sediba, de há dois milhões de anos, é um mosaico de traços humanos e simiescos, e os cientistas,
após quatro anos de estudo, ainda não sabem exactamente onde o encaixar entre os antepassados do Homo sapiens.

Os fósseis são de
um bom candidato
para a espécie que
marcou a transição
entre o homem-
-macaco da África
do Sul, o Homo
habilis ou o Homo
erectus

C I Ê N C I A E M N Ú M E R O S

Em 9 países, a floresta amazónica perdeu 240 mil km2 entre os anos 2000 e 2010. Existem, aproximadamente,

4960km3 de água na atmosfera, permanentemente na forma de vapor de água. Se ela caísse ao mesmo tempo como chuva,

a Terra ficaria coberta por quase 3cm de água. Na Austrália há cerca de 600espécies diferentes de eucaliptos (Eucalyptus

spp.). 3 estrelas nascem por ano na Via Láctea. O Sol produz tanta quantidade de energia, que em cada segundo o seu núcleo

liberta o equivalente a 100 milhões de bombas nucleares. Temos cerca de 9 mil papilas gustativas na superfície da língua,

garganta e céu da boca. A nossa pele tem à volta de640mil receptores de sentidos espalhados no corpo humano. Eles estão

mais presentes nas pontas dos dedos, lábios, ponta da língua, palmas das mãos, solas dos pés e órgãos genitais. O primero ano

de um cão equivale a 21 anos humanos e cada ano canino posterior a 4 anos humanos. Todas as térmitas do mundo pesam

10 vezes mais que todos os humanos juntos. Por cada tonelada de vidro reciclado, poupa-se, em média, mais de uma tonelada

de recursos (603kg de areia, 196kg de carbonato de sódio, 196kg de calcário e 68kg de feldspato).

A U S T R A L O P I T E C U S S E D I B A

Espécie que viveu há 2 milhões de anos tem características de macacos e homens
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Texto FRANCISCO DE ANDRADE
Fotos EDSON CHAGAS

Qual é o objectivo da sua
vinda a Angola?
Primeiro, ter uma visão mais
clara e objectiva do que é An-
gola. Depois, para identificar
futuros integrantes angolanos
da Plataforma de Cooperação
do Mundo que fala português,
Mundo Nórdico e Russo (CP-
-PSW-NRW ), assim como
identificar potenciais investi-
dores de private equity (fundos
de investimentos de risco)
para projectos de investimen-
to em Angola e Kymenlaakso,
na Finlândia.

Que países de língua portu-
guesa estão já enquadrados
na CP-PSW-NRW?
Isto foi assinado em 7 de No-
vembro de 2012, nos Açores
(Portugal), e começou por ter
o governo regional dos Açores,
a Câmara de Comércio de An-
gra do Heroísmo, a Câmara da
Praia da Vitória e a Associação
Empresarial de Leiria e o cur-
sor na Finlândia como mem-
bros iniciais. Entretanto,
quando eles assinaram este
projecto, a ideia era que esta
plataforma viesse a cobrir ou-
tros países e, portanto, esta-
mos a trabalhar no sentido de
termos Angola, o Brasil, a Gui-
ne, Cabo Verde, São Tomé e
Príncipe, Moçambique e Ti-
mor dentro da CP-PSW-NRW.

Actualmente, que avaliação
se pode fazer da relação en-
tre Angola e a Finlândia?
Eu penso que as relações estão
cada vez mais interessantes,
porque em 2011 esteve em An-
gola uma delegação de alto ní-
vel finlandesa e, em 2010, este-
ve também uma missão em-
presarial de Angola, liderada
na altura pelo actual secretá-

rio de Estado da Indústria,
Kiala Gabriel, e agora, com a
minha vinda aqui, espera-se
que se imprima um novo ritmo
de relacionamento entre os
dois países, mais concreta-
mente entre a região de
Kymenlaakso e Angola.

Mas existe já algum inter-
câmbio comercial entre os
dois países, ainda que em
pouca escala?
Sim, existem já relações co-
merciais entre a Finlândia e
Angola, mas a ideia é melhorá-
-la no sentido de inverter a
realidade, que se consubstan-
cia actualmente num maior
volume de exportações da Fin-
lândia para Angola e muita
pouca exportação de Angola
para a Finlândia. A ideia é pen-
sar-se num processo de ajudar
as empresas angolanas tam-
bém a começarem a estar pre-
sentes e conquistarem os mer-
cados nórdicos e russo.
Dizer que o intercâmbio vem
já de longa data, só que com
números bastante reduzidos.
Estamos a falar de números
que rondam entre os 30 e os 40
milhões de euros anuais.

Quer dizer que a balança co-
mercial tem pendido mais a
favor da Finlândia…
Sim. Em termos de exporta-
ções, a Finlândia exporta mais
para Angola.

O que é que, essencialmen-
te, a Finlândia exporta para
o nosso País, sendo que
pressuponho que as poucas
exportações de Angola para
Finlândia se resumem ao
petróleo?
Basicamente, o que vem da
Finlândia para Angola são
equipamentos diversos, ma-
quinarias e algum material in-
formático. Por exemplo, aqui
nas áreas das comunicações
móveis existem fornecedores
finlandeses. E com relação às
exportações de Angola, o se-

nhor jornalista acertou: são
maioritariamente petróleo e,
em muitos casos, os seu deri-
vados.

Existe o interesse de em-
presários finlandeses em
investir em Angola?
Bem, eu não represento em-
presas. Eu represento uma re-
gião, precisamente a de
Kymenlaakso. Mas a ideia da
cooperação também passa por
aí. Ao se abrir a cooperação,
certamente que os negócios
hão-de florescer. Portanto,
isto é o início de algo que pode
vir a ser muito grande. Nós
queremos promover o desen-
volvimento da região de
Kymenlaakso e já chegámos à
conclusão de que tal só será
possível promovendo as ou-
tras partes com que nos rela-
cionamos. Por este facto, é im-
portante vir a Angola, pois
pode haver o interesse de em-
presas finlandesas, ligadas à
indústria das florestas, em in-
vestir em Angola.

Nesta relação que se pre-
tende incrementar, que sec-
tores acha serem prioritá-
rios e com vantagens recí-
procas?
A ideia é efectivamente cons-
truir uma plataforma de coo-
peração para os mais diversos
domínios. Assim, ao criar-se a
plataforma, os homens de ne-
gócios vão começar a utilizá-
-la, e uma das áreas que eu
penso que pode ser prioritária
é a ligada a florestas, energias
renováveis e alternativas, pe-
tróleos, informática, assim
como a agricultura. Penso se-
rem estes os sectores que te-
rão prioridade, no âmbito des-
ta plataforma.

Que visão o senhor tem so-
bre as oportunidades de ne-
gócios que Angola oferece?
Numa primeira apreciação,
penso que há aqui áreas que
são muito interessantes. Por

exemplo, a área das infra-es-
truturas é uma em que a Fin-
lândia pode contribuir de for-
ma muito interessante. Outra
é a área da logística, onde nós
temos uma vasta experiência.
Temos também a área das
obras públicas, onde podemos
também ser um parceiro im-
portante.

Em África, que países man-
têm relações com a Finlân-
dia e merecem destaque?
Em termos de turismo, é muito
comum os finlandeses irem
passar férias ao Egipto e à Tuní-
sia. Em termos comerciais, a
África do Sul é sem dúvidas um
parceiro forte, e existe também
uma relação de muita proximi-
dade com a Namíbia, que tem
uma cooperação comercial
considerável com a Finlândia.
Vale dizer ainda que, no passa-
do, a Finlândia costumava ter
uma política de ajuda muito
forte a vários países em África.
Agora chegámos à conclusão de
que a melhor maneira de ajudar
os países africanos é através
das relações comerciais. Por
este facto primamos por apoiar
cada vez mais o relacionamen-
to comercial, porque, este, sim,
é que faz prosperar os países.

Do ponto de vista estratégi-
co, o que é que Angola pode
representar para aquilo
que são os interesses da
Finlândia em África?
Acredito que o papel da plata-
forma vai ser muito importan-
te para definir o futuro das re-
lações finlandesas com África.
E nós já começámos com o sec-
tor educacional, com a assina-
tura de um acordo com o Colé-
gio Castanheiro de Portugal.
Em Setembro, eles irão à Fin-
lândia para rubricarem um ou-
tro acordo com uma escola da
Rússia, e, como o proprietário
do colégio está com ideias de
trazer também para Angola
este colégio, a coisa já começa
a mexer, tudo por intermédio
da CP-PSW-NRW.

Um dos grandes desafios de
momento do Governo ango-
lano é diversificar a econo-
mia, fazendo com que ela
dependa cada vez menos do
petróleo. A seu ver, que vias
deviam ser seguidas para
que este processo ocorra de
forma mais célere e exito-
sa? Será que a Finlândia
pode jogar também um im-
portante papel no apoio à
diversificação da economia
angolana?
Uma das coisas que nós temos
na Finlândia e que fazem com
que a economia funcione é a
educação, que é acessível a
toda a população. E com toda a
gente a ter acesso à educação
criam-se as pequenas e mé-
dias empresas, através das
quais se pode pensar em sair
do petróleo. Momento um:
toda a gente ter acesso à edu-
cação e, momento dois, toda a
gente ter o espírito empreen-
dedor e empresarial para criar
empresas e sempre numa lógi-
ca de pequenas e médias em-
presas, porque são elas as ge-
radoras de emprego. Portan-
to, Angola deverá ter, e se ca-
lhar até tem, maior atenção na
educação.

Toni Vanhala

O director de relações internacionais da região de Kymenlaakso, na Finlândia, que esteve recentemente de visita
a Angola, falou ao Expansão dos caminhos que o País deve seguir para a tão pretendida diversificação da economia
e das vantagens mútuas que poderão resultar do incremento das relações comerciais entre os dois Estados.

“Independência económica
do petróleo passa pelo fomento
das PME”

“O intercâmbio
vem já de longa
data,
só que com
números bastante
reduzidos. Estamos
a falar de números
que rondam entre
os 30 e os 40
milhões de Euros
anuais”
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Uma das coisas que nós temos
na Finlândia e que fazem
com que a economia funcione
é a educação, que é acessível
a toda a população. E com toda
a gente a ter acesso à educação
criam-se as pequenas e médias
empresas, através das quais
se pode pensar em sair
do petróleo

“ Um político com visão comercial

Licenciado em ciências políticas pela Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
da Finlândia, Toni Vanhala, de 38 anos de idade, exerceu já, entre outras fun-
ções, as de assistente ao parlamento finlandês (2000-2006), assistente ao
Parlamento Europeu (2001-2006) e a de conselheiro sénior da região de
Kymenlaakso(2006-2011).NaturaldaFinlândia,actualmente,Vanhaladesem-
penhaasfunçõesdedirectordasrelaçõesinternacionaisdaregiãodeKymen-
laakso.

Toni Vanhala

O sector bancário angolano
tem sido o que maior cresci-
mento vem registando, nos
últimos tempos. Qual é a rea-
lidade da banca finlandesa?
O sistema bancário finlandês é
muito forte. Por isso temos a
notação AAA das agências de
risco, uma classificação detida
apenas por 4 dos 27 países da
Europa. Temos bancos muito
grandes, bancos regionais e
existem também aqueles mais
pequenos. Temos ainda bancos
transnacionais, que se fundi-
ram com instituições bancárias
norueguesas, dinamarquesas e
suecas.

Voltando à questão da Plata-
forma de Cooperação entre
o Mundo que se expressa em
Português e os Mundos Nór-
dico e Russo, qual deve ser o
perfil dos membros?
Podem ser membros associa-
dos todas as entidades públicas
e/ou privadas, assim como as
que sejam convidadas ou se
candidatem a associar-se à CP-
-PSW-NRW, desde que de-
monstrem capacidade de co-
-implementar iniciativas e ac-
ções no âmbito deste protoco-
lo. Dizer também que os mem-
bros associados devem ser
oriundos de países ou regiões
como Açores, Angola, Brasil,
Cabo Verde, Dinamarca, Ti-
mor-Leste, Guiné Equatorial,
Finlândia, Goa, Guiné-Bissau,
Islândia, Macau, Moçambique,
Noruega, Portugal, Rússia, São
Tomé e Príncipe e Suécia.

Quantos associados cada
país pode ter?
O número de membros asso-
ciados de cada região ou país
está limitado ao consenso dos
signatários do protocolo. En-
tretanto, os membros devem
comprometer-se a materiali-
zar iniciativas concretas de im-
plementação, onde as peque-
nas e médias empresas, bem

como outras organizações,
contribuam para o aumento do
investimento directo externo,
das exportações, da transfe-
rência de tecnologia e dos fi-
nanciamentos nas regiões da
sua área de influência. Cada
membro desta plataforma
compromete-se a dinamizar
contactos e acções, providen-
ciando os meios logísticos ne-

cessários à sua concretização.

A plataforma terá membros
de diferentes pontos do mun-
do. Como se processará o re-
lacionamento entre os mes-
mos?
O relacionamento entre os
membros será, maioritaria-
mente, por via electrónica, con-
cretamente através de uma pla-

taforma digital específica a ser
criada para o efeito, tendo o in-
glês como língua de uso comum.
Sempre que necessário, os
membros disponibilizarão, nu-
ma base regular ou pontual, às
PME ou organizações das áreas
de influência de outros mem-
bros, instalações equipadas com
os meios necessários e adequa-
dos à realização de reuniões.

“A ideia é pensar-
-se num processo
de ajudar
as empresas
angolanas
a conquistarem
os mercados
nórdicos e russo”
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O Ministério da Construção está
apostado na implementação de
infra-estruturas integradas, na
execução do Programa de Reabili-
tação de Infra-Estruturas Rodo-
viárias, no aumento gradual e na
qualidade das obras, assim como
na capacitação de quadros nacio-
nais.

Asacçõesrealizadaspelominis-
térioem2012noquetocaàreabili-
tação ou construção de infra-es-
truturas, entre portuárias, aero-
portuárias, protecção às cheias e
às ravinas, tiveram um impacto
considerável sobre as populações
doPaís,comcercade1000000be-
neficiários na província de Ben-
guela,porexemplo.

Estas considerações fazem par-
te das conclusões do I Conselho
Consultivo do Ministério da
Construção, realizado nos dias 18
e 19 do corrente, na província do
Uíge.

Ocertamecontoucomapartici-
pação de quadros do ministério,
directoresprovinciaisedeempre-
sas públicas do sector, vice-gover-
nadores das províncias do Uíge e
da Lunda Sul, de especialistas, en-
treoutrosparticipantes.

Soborientaçãodotitulardapas-
ta,FernandoAlbertodaFonseca,a
reunião visou despertar os res-
ponsáveis do sector a fim de redo-
brarem os esforços no desempe-

nho das suas funções e atribui-
ções,promovendoumagestãoque
deve ser marcada pela racionali-
dadeeparcimónia.

Recomendações
Sob o lema “Prosseguir com Dina-
mismo a Reconstrução e o Desen-
volvimento das Infra-Estrutu-
ras”, o evento recomendou, no do-
mínio das infra-estruturas públi-
cas, por exemplo, a dinamização e
planificação das acções para a me-
lhor optimização dos recursos hu-
manos e financeiros e reforçar a
interacção institucional para o
êxitodosprogramas.

Em relação aos edifícios públi-
cos e monumentos, o certame re-
comendou o cumprimento das
metas traçadas na execução do
Programa de Investimentos Pú-
blicos (PIP) para o ano de 2013,
bemcomoossubsequentes.

Recomendou igualmente que é
necessário priorizar uma interac-
çãomaiorcomosvice-governado-
resparaaáreatécnicadasdiferen-
tes províncias do País e as direc-
ções provinciais das obras públi-
cas.

No domínio do Laboratório de
Engenharia de Angola, os partici-
pantes recomendaram que a ocu-
paçãodesordenadadeterrenoséa
responsável pelo surgimento de
ravinas, e para o combate dela e da
erosão continental é necessário
evitar-se as más práticas de cons-
trução.

Por outro lado, segundo consta
das recomendações, os Planos Di-

rectores de Urbanização (PDU)
deverãorespeitarumplanogeoló-
gicoehidrogeológiconacional.

“As linhas naturais de águas de-
verão ser utilizadas como prefe-
renciais para o escoamento das
águas fluviais nos PDU, e deverá
reduzir-seaomáximoasacçõesde
desmatação e queimadas”, lê-se
nocomunicadofinaldoevento.

No que diz respeito ao Fundo
Rodoviário, o I Conselho Consul-
tivo do MINCONSTRU recomen-
dou a realização de um estudo no
intuito de sugerir que a gestão das
estradas seja similar à gestão dos
portoseaeroportosdoPaís.

Foi ainda aprovado como reco-
mendaçãoqueataxadecirculação
deve ser vista como um valor pago
pelos utentes pela utilização das
estradasenãocomoimposto.

No domínio global, o certame
recomendou que os governos pro-
vinciais devem recorrer, com
maior frequência, à contratação
daEmpresaNacionaldeEstudose
Projectos (ENEP), com vista a au-

mentarasuacarteiradeprojectos.
“As direcções nacionais do

MINCONSTRU devem desenvol-
ver planos estratégicos nacionais,
cada um no seu âmbito de actua-
ção, por forma à elaboração de um
plano de investimentos prioritá-
rio para o País”, salienta a nota das
recomendações.

Empresa Nacional de Pontes
Entretanto,odirectordaEmpresa
Nacional de Pontes (ENP), Júlio
Saturnino, notou que, dentro da
carteira de negócio do ano passa-
do, a empresa está a desenvolver
projectos nas províncias de Ben-
guela,HuílaeHuambo.

“Durante o ano passado, con-
cluímos e fizemos a entrega de
duas pontes na província do Ben-
go, nomeadamente nos municí-
pios do Ambriz e do Piri”, disse o
entrevistado, assinalando que a
outra obra concluída está situada
na região do Dongo, entre o Cubal
e o município do Chongoroi, na
provínciadeBenguela.

Para 2013, em parceria com o
Instituto Nacional de Estradas
(INEA), a ENA deverá intervir na
pontesobreorioFluez,naprovín-
cia do Uíge. A empresa deverá ain-
da intervir em duas pontes que li-
gam a província do Bengo ao
Kwanza-Norte. As outras obras
estão situadas nas províncias da
Huíla,HuamboeBenguela.

Até ao momento, segundo o res-
ponsável, já foram concluídas cer-
cade500pontes,entremetálicase
definitivas a nível de todo. Na rede

fundamental,porexemplo,afonte
notou que existem cerca de 1500
pontes para recuperar, assim
comoasubstituiçãodepontesme-
tálicaspelasdefinitivas.

Estradas
e Edifícios Públicos
Relativamenteàsinfra-estruturas
rodoviárias, o director do Institu-
to Nacional de Estadas de Angola
(INEA), Molares de Abril, adian-
tou que o programa de 2012 foi
cumprido.

Nesta altura, segundo explicou,
a sua instituição está a concluir a
asfaltagem de 10 000 quilómetros
de estradas e intervir em cerca de
4500 quilómetros de estrada a ní-
velnacional.

Segundo Molares de Abril, to-
das as províncias estão inseridas
no Programa de Conservação de
Estradas,queprevêváriostiposde
trabalhos, desde a recuperação
dos buracos até à drenagem das
águas.

Por outro lado, o director nacio-
nal de Edifícios Públicos e Monu-
mentos, Filomeno Saraiva, acen-
tuou que a sua instituição prevê
recuperaraquelesedifíciosquefo-
ram destruídos durante a guerra e
aqueles que se degradaram pelo
seuuso.

Acrescentou que o organismo
que dirige está engajado na cons-
trução de novos edifícios que vão
permitir o funcionamento de to-
das as estruturas do Estado nas di-
ferentes áreas do saber em dife-
rentesprovínciasdoPaís.
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I C O N S E L H O C O N S U L T I V O

Ministério da Construção aposta
na execução de obras integradas
A reabilitação ou construção de infra-estruturas teve um impacto considerável sobre as populações do País,
com cerca de 1 000 000 beneficiários na província de Benguela.

O INEA está
a concluir
a asfaltagem de
10 000 quilómetros
de estradas
a nível nacional

Fernando da Fonseca durante a abertura do I Conselho Consultivo do Ministério da Construção
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A diversificação mineira, o au-
mento das receitas fiscais e a
melhoria das condições de vida
da população são alguns dos
temas que estão a ser aflorados
no II Conselho Consultivo
Alargado do Ministério de
Geologia e Minas, que decorre
desde ontem (quinta-feira) na
cidade de Menongue, provín-
cia do Kuando Kubango.

O conselho temtérmino pre-
visto para o dia de amanhã (sá-
bado, 27), altura em que se as-
sinala o Dia Nacional do Tra-
balhador Mineiro (DNTM),
evento que tem como objecti-
vo fundamental debater e tra-
çar estratégias no sentido de
alavancar o sector, seguindo à
risca os objectivos do sector
preconizados para o quinqué-
nio 2013/17.

De acordo com o ministro de
Geologia e Minas, Francisco
Queiroz, que falou à imprensa
nesta segunda-feira, em Luan-
da, aquando da abertura das
jornadas DNTM, o sector que
dirige está apostado na diver-
sificação e aumento dos níveis
de produção a nível nacional.

Sob o lema “Com Transpa-

rência, Lealdade e Rigor Lute-
mos pelo Crescimento e Diver-
sificação da Actividade Geoló-
gico-mineira em Angola”, a
realização da jornada do Dia do
Mineiro persegue três objecti-
vos primordiais.

O primeiro tem que ver com
o alinhamento institucional da
nova visão do sector para a di-
versificação mineira. Outro
dos objectivos visa o aumento
das receitas fiscais, e por fim a
melhoria das condições de vida
das populações.

De acordo com o titular da
pasta de Geologia e Minas, a di-
versificação do sector geológi-
co-mineiro do País só será pos-
sível caso todos os actores en-
volvidos estejam unidos.

“Só unidos será possível di-
versificar, de forma dinâmica,
a actividade geológico-minei-
ra em Angola”, disse.

Francisco Queiroz salientou
que com a dinâmica que se pre-
tende empreender no sector,
será ainda possível explorar
outros recursos naturais com a
mesma importância que se dá,
por exemplo, aos diamantes.

“Estamos a falar de ouro, co-
bre, ferro, granito, quartzo,
fosfato e mármore, que deve-
rão ser referenciados com a
mesma importância que os
diamantes”, garantiu.

Novos projectos mineiros
O Ministério de Geologia e Mi-
nas pretende, para além do au-
mento do conhecimento do
potencial geológico-mineiro
do País, lançar novos projectos
mineiros nos próximos anos
por forma a contribuir para a
sustentabilidade do desenvol-
vimento nacional.

Francisco Queirós notou que
o aproveitamento da matéria-
-prima de origem para o apoio à
indústria transformadora na-
cional e à construção civil, e a
elaboração de uma cartografia
temática de cunho geológico,
geotécnico e metalogénico,
através do Plano Nacional de
Geologia, fazem parte da linha
de força do seu plano de acção.

O cumprimento das regula-
ções contidas no Código Minei-
ro, o melhoramento dos meca-
nismos de gestão ambiental,
através do acompanhamento e
fiscalização das actividades
empresariais e realização de
projectos de estudo de impacto
ambiental, são também metas
do seu ministério.

O dirigente afirmou ainda que a
direcção que tutela vai prosseguir
com a revitalização do sector, ba-
seando-se numa visão clara, de

acordo com o programa de gover-
nação do Executivo, que assenta
em valores sólidos e na prossecu-
ção de objectivos que coloquem o
homem e o crescimento da vida
comunitáriaemprimeirolugar.

Em jeito de conclusã o,
Francisco Queiroz sublinhou
que há ainda muito para a fa-
zer e que passos concretos es-
tão a ser dados para o desen-
volvimento do sector, e o II
Conselho Alargado é prova
disso.

N O K U A N D O K U B A N G O

Ministério de Geologia e Minas debate
estratégia para o quinquénio 2013/2017
Entre as estratégias do sector consta a diversificação e o aumento dos níveis de produção a nível nacional.

Apesar da queda,
o mercado angolano de TI
vale mais de 500 milhões

USD. O ano de 2013
já deverá ser

de recuperação,
com um crescimento

superior a 10%.

MARCELINO VON-HAFF

O mercado nacional de software
caiu 15% em 2012, de acordo
com estimativas avançadas ao
Expansão por Gabriel Coimbra,
director-geral da IDC, empresa
de consultoria, estudos e even-
tos na área das tecnologias de in-
formação.

Para o ano em curso, as previ-
sões da IDC apontam para um
crescimento superior a 10%.

Coimbra falava em Luanda à
margem da conferência “Ten-
dências do Mercado de Software
de Gestão em Angola”, uma ini-
ciativa da Sage, empresa espe-
cializada em aplicações infor-
máticas para gestão e serviços
para pequenas e médias empre-
sas, destinada a sensibilizar ges-
tores de organismos públicos e
privados para a importância do
software como ferramenta de
gestão.

“A IDC estima que o mercado
de tecnologia de informação em
Angola representa mais de 500
milhões de USD, mas desse valor
a parcela do software é ainda pe-
quena”, diz o n.º 1 da empresa.

As carências que Angola apre-
senta ao nível das aplicações in-
formáticas devem-se à falta de
investimento. “As empresas pre-
cisam de investir em software de
inteligência”, exortou.

“As organizações nacionais
têm de estar actualizadas em
termos tecnológicos se quise-
rem ser competitivas a nível glo-

bal”, justificou. “O software de
gestão é uma ferramenta funda-
mental para as empresas serem
competitivas”, precisou.

Investimentos insuficientes
O director-geral do IDC admite
que muitos investimentos fo-
ram feitos no País, em termos
tecnológicos, mas que, ainda as-
sim, não foram suficientes.
“Penso que Angola deveria cres-
cer ainda mais rápido nessa área,
mas as coisas não se fazem do dia
para noite”, reconheceu.

“O mercado angolano evoluiu
muito, mas é ainda visível a ne-
cessidade de as empresas locais
se fortalecerem no capítulo do
software de maneira a melhor
gerirem os negócios”, concorda
Hugo Oliveira, da Sage, empresa
que vê Angola como uma opor-
tunidade.

“Ainda há muito por fazer, e
acreditamos que Angola pode
fazer muito mais”, considerou
Oliveira, que garante que “a Sage
tem os produtos que se adequam

na perfeição à realidade angola-
na”. “Acreditamos no mercado
angolano e vamos fazer coisas
muito importantes para o seu
desenvolvimento”, reforçou.

“Uma das decisões mais im-
portantes para os gestores ango-
lanos está relacionada com a es-
colha do software de gestão em-

presarial, peça fundamental
para a garantir o desempenho fi-
nanceiro e operacional de qual-
quer empresa ou organização,
alertou Hugo Oliveira, outro
responsável da Sage.

“Na actual conjuntura, a cor-
recta implementação e utiliza-
ção dos sistemas de informação
corporativos tornou-se um fac-
tor absolutamente crítico para a
competitividade das organiza-
ções,” concluiu Rui Nogueira.

Além de produtos adequados
ao mercado angolano, a Sage
aposta nas afinidades entre An-
gola e Portugal. Por isso a sua
entrada no mercado angolano
faz-se através da Sage Portugal.

Um dos factores que levaram o
braço português da Sage a inves-
tir no mercado nacional tem que
ver com percurso histórico que
as duas nações partilham há sé-
culos. “As nossas ligações histó-
ricas e a língua são factores mui-
to importantes para qualquer
empresa a trabalhar em Portu-
gal”, garante Hugo Oliveira.

S E G U N D O A I D C

Mercado nacional de TI caiu 15% em 2012

A IDC estima
que o mercado
de TI em Angola
representa mais
de 500 milhões USD,
mas desse valor
a parcela
do software
é ainda pequena
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A diversificação
do sector
geológico-mineiro
do País só será
possível caso
todos os actores
envolvidos
estejam unidos
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ESTÊVÃO MARTINS, no Uíge

Alguns dos municípios da pro-
víncia do Uíge continuam a ex-
perimentar severas dificulda-
des, quer na circulação de pes-
soas e bens, quer no escoamento
dos produtos agrícolas do cam-
po para os grandes centros ur-
banos.

O mais afectado é o município
dos Buengas, com forte poten-
cial agrícola, que tem cerca de
69 quilómetros de estada com-
pletamente degradados. O facto
tem feito com que a maioria da
produção permaneça nos cam-
pos e se deteriore por falta de
vias para o escoamento das mer-
cadorias.

O município de Kangola vive a
mesma situação. Possui 60 qui-
lómetros nas mesmas condi-
ções que os Buengas e aguarda a
qualquer momento pela inter-
venção central para a recupera-
ção das suas estradas.

O Miulunga está nas mesmas
condições que os Buengas e
Kangola. Conta com cerca de 36
quilómetros de estrada em
avançado estado de degradação,
tal como o município do Songo,
com 40 quilómetros a espera de
reabilitação.

A estrada que sai do Milunga e
liga esta localidade ao Bembe
também se encontra em mau es-
tado de conservação, dificultan-
do assim o acesso ao município
do Nzento, na província do Zai-
re.

Segundo o governador, Paulo
Pombolo, a província possui
cerca de oito comunas que fa-
zem fronteira com a República
Democrática do Congo (RDC) e
por falta de estradas as popula-

ções dessas comunidades fre-
quentam os seus estudos no país
vizinho, aprendendo francês e
lingala.

E em consequência disso,
quando regressam ao País, de
acordo com o governante, nem o
português e por vezes nem o
kikongo conseguem falar. Trata
dos municípios do Makela do
Zombo, que é o mais afectado de-
vido ao elevado número de popu-
lares, Buengas, Milunga e Kim-
bele, que para além das estradas
enfrenta o problema das pontes
que devem ser restauradas.

Vias recuperadas
No entanto, algumas estradas
estruturantes do interior da
província já foram intervencio-
nadas e apresentam melhorias.
Paulo Pombolo notou que, além
da via que liga a província do Uí-
ge ao Bengo, existem cerca de
372 quilómetros de estradas, em
direcção ao município do Ma-
quela do Zombo, junto à frontei-
ra com a RDC, recuperados.

“Nesta altura estamos a con-
cluir cerca de 412 quilómetros
de estradas para atingirmos a
localidade do Kimbele, faltando
apenas cerca de 27 quilómetros,
passando pelos municípios dos
Puri e Sanza Pombo”, disse
adiantando que no troço Uíge-
-Mucaba já se pode circular em
condições depois de passar por
uma intervenção profunda.

Outro problema que afecta a
província tem que ver com as ra-
vinas que vão surgindo um pou-
co por toda a região, com comu-
nas e vilas divididas e infra-es-
truturas destruídas.

No sector da educação, Paulo
Pombolo afirmou que a provín-
cia do Uíge possui cerca de 321
mil alunos distribuídos pelos
três ciclos, nomeadamente en-
sino primário, primeiro e se-

gundo ciclo do ensino secundá-
rio, para além do registo de 1 400
professores.

“Continuamos a ter algumas
dificuldades em relação ao au-
mento do número de aulas no
sentido de melhorarmos as con-
dições de acomodação dos nos-
sos alunos”, explicou subli-
nhando que o objectivo do seu
pelouro é de construir 200 salas
de aula/ano para responder à
demanda que se assiste no sec-
tor.

Segundo maior
produtor de banana
Relativamente à agricultura, a
província tem fortes potenciali-
dades. Chove nove meses por
ano e as suas terras são aráveis.

Paulo Pombolo notou que um
dos objectivos do sector é conti-
nuar a incentivar os campone-
ses e produtores para aumentar
os seus níveis de produção.

“Somos o segundo maior pro-
dutor de banana a nível nacional
a seguir ao Bengo. A população
de Malanje pode inclusive teste-
munhar que a banana consumi-
da naquela localidade sai da
província do Uíge”, considerou.

Refira-se que a província é
ainda de arroz, na zona da Ce-
lua, citrinos na área do Bembe,
amendoim no Kimbele e Buen-
gas, e batata rena no município
de Kangola.

No que concerne à energia
eléctrica, o governador salientou
que o abastecimento à província
é ainda deficiente. A província
recebe apenas 40 megawatts a
partir da barragem hidroeléctri-
ca de Kapanda, em Malanje.

Segundo as explicações de
Paulo Pombolo, desse número,
15 vão para Maquela do Zombo,
na perspectiva de pôr a funcio-
nar as minas de Mavoyo.

Outros 10 megawatts são en-
caminhados para o município do
Negage, e 15 são consumidos na
cidade do Uíge, que são, no en-
tanto, insuficientes para aten-
der a cidade tanto o casco urba-
no como os bairros periféricos.

Os restantes municípios da
província são abastecidos por
intermédio de geradores, que
fornecem energia eléctrica às
sedes municipal e alguns bair-
ros periféricos.

Aquele dirigente anunciou
que no próximo mês de Maio
terá início, na província, um
projecto para a electrificação da
cidade do Uíge, cujo término
está previsto para o próximo
mês de Dezembro.

Em relação à água potável, 9
dos 16 municípios não possuem
sistemas de abastecimento de
água, pelo que esta é obtida atra-
vés de furos e fontenário.

Uma das novidades em rela-
ção à cidade do Uíge é que a rede
de distribuição, que data de
1969, será substituída. Um pro-
jecto de âmbito central, lançado
no princípio do mês, vai substi-
tuir cerca de 120 mil quilóme-
tros de rede da periferia e do
casco urbano da cidade.

O município dos Buengas, com forte potencial agrícola, é o mais afectado.
Possui cerca de 69 quilómetros de estrada completamente degradados.

P A R A A C I R C U L A Ç Ã O D E P E S S O A S E B E N S

Uíge aguarda pela reabilitação
de 205 quilómetros de estrada
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Nesta altura
estamos a concluir
cerca de 412
quilómetros
de estradas
para atingirmos
a localidade do
Kimbele, faltando
apenas cerca
de 27 quilómetros

B R E V E S

Mais de 100 milhões
investidos
em projecto
de electrificação

Cerca de 161,4 milhões Kz
foram investidos pelo governo
provincial da Huila para
a prossecução e efectivação
da primeira fase do projecto
de electrificação de 227
residências e implementação
de iluminação pública na nova
centralidade da Eywa, segundo
recentemente, no Lubango, o
administrador da empreiteira
Procal, Duarte Gomes.De acordo
com o responsável, trata-se de
um projecto desenvolvido para
atender, numa primeira fase,
227 residências, mas estender-
-se-á para outras que figuram
das agendas do Excutivo local,
além das primeiras 61 casas
que já estão a merecer a
atenção dos técnicos.

Zonas diamantíferas
em risco
O aumento de imigrantes
ilegais à exploração
diamantífera nas zonas
consideradas reservas do
Estado nos municípios do
Cuango, Xá Muteba, Cambulo e
Lucapa, na provícina da Lunda-
-Norte, tem colocado em risco
o desenvolvimento do sector
dos diamantes no País,
segundo constatou, há dias,
o PCA da ENDIAMA, Carlos
Sumbula. A preocupação do
gestor da ENDIAMA decorre do
facto de entrarem diariamente,
nas zonas diamantíferas, 100
imigrantes em situação ilegal,
sobretudo nas áreas
destinadas a projectos
mineiros e de exploração
artesanal de diamantes,
colocando em risco
a economia do País.

Comércio rural
impulsiona
a economia do País

O governador provincial de
Malanje, Norberto dos Santos,
realçou recentemente
a importância do comércio
agrícola no processo de
diversificação da economia rural.
Ao falar na abertura do
seminário provincial sobre
programa de aquisição de
produtos agro-pecuários
(Papagro), o governador
considerou Malanje uma região
privilegiada para o combate
à pobreza e base para
desenvolvimento sustentável,
tendo em conta as suas
potencialidades agrícolas.
Norberto dos Santos salientou
que grande parte da produção
agrícola é escoada através
de circuitos informais de
comercialização, daí ser
de extrema importância a
dinamização do comércio rural
no contexto da diversificação
da economia da província.

Vista pacial do troço Negage-Uíge em recuperação
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Apenas 30% da mão-de-obra no
sector da saúde na província da
Huíla é nacional, informou o go-
vernador daquela região, João
Marcelino Tyipinge. O gover-
nante manifestou a preocupa-
ção durante um encontro com a
direcção da Associação de Estu-
dantes das Universidades Pri-
vadas de Angola, AEUPA.

“Temos um défice de quadros
muito grande, ainda estamos a
trabalhar com a cooperação em
vários domínios como a educa-
ção e a saúde. Nos hospitais, a tí-
tulo de exemplo, a província
tem mais quadros estrangeiros
do que nacionais. Os jovens em
formação tendem a concentrar-
-se mais na capital do País”, des-
tacou, avançando que num es-
forço do governo local um grupo
de jovem teve formação no do-
mínio da agronomia, na provín-
cia do Huambo, pelo que aguar-
da-se apenas pelo regresso efec-
tivo para que possam contribuir
pelo avanço do sector.

O governador exortou os jo-
vens a deslocarem-se pelo País
uma vez que pela sua dimensão é
grande a carência de quadros.
Particularizando a província
que governa, apontou para um
défice de 70% de mão-de-obra
nacional no sector da saúde e re-
ferenciou que o mesmo aconte-
ce com os demais sectores, como
justiça, economia e outros.

Acrescentou que é impor-
tante que a formação assim
como as oportunidades de em-
prego sejam abrangentes a to-
dos indivíduos para o enrique-
cimento do leque de quadros
da província uma vez que a
mesma vive casos práticos de
mobilidade de quadros sem ex-
tensão dos mesmos.

“Temos poucos economistas,
temos poucos juristas, aparen-
temente podem pensar que são
muitos mas na realidade são
poucos uma vez que os que se es-
tão a formar na realidade já são
trabalhadores no sector o que
não eleva o número de profissio-
nais apenas capacita os já exis-
tentes” revelou.” Nós queremos
novos quadros, e a província tem
condições para os receber. Esta-
mos a construir inúmeras casas
em comunas e municípios para
fixarmos os quadros na perife-
ria”.

Investimentos
A nível da educação este a ano a
província contou com a abertura
de mais um instituto superior
politécnico leccionando cursos
de geologia, electricidade, cons-
trução civil, veterinária, e outros
cursos técnicos vêm colmatar as

lacunas que temos nessa área,
arranca com cerca de 1200 estu-
dantes.

Segundo João Marcelino Tyi-
pinge não há como contornar a
aposta nos jovens uma vez que o
futuro a eles pertence e para que
estes governem bem o País pelo
que garantiu que os estudantes
serão bem recebidos na Huíla.
Por sua vez os estudantes mani-
festaram a vontade de contri-
buir com os seus conhecimentos
para o fortalecimento da mão-
-de-obra na província.

“É uma província agro-pecuá-
ria com razoável crescimento a
nível do sector industrial, no
sector da educação estamos a
apostar seriamente na constru-
ção de infra-estruturas, assim
como, no sector da saúde, esta-
mos a apostar na reconstrução
das vias de comunicação.”

A nível do turismo, o governa-
dor avançou que está sobre a
mesa a análise da construção de
um teleférico no centro turístico
da fenda da Tundavala, enrique-
cendo assim o turismo a par da
zona da Umpata, Cristo-Rei e
outros atractivos naturais.

Outra aposta indicada pelo di-
rigente desenvolve-se a nível da
agricultura e da pecuária, com
destaque para a zona denomina-
da Tundas dos Gambos, onde
está a ser engendrado “um gran-
de projecto” de criação de ani-
mais, fundamentalmente o gado
bovino de alta qualidade, ao que
considerou com orgulho que ou-
tras províncias estão longe de
competir neste domínio, sendo

que enquanto pioneira neste
segmento, estão em franco cres-
cimento.

Indústria mineira
OExpansãoconstatouque,anível
do sector mineiro, vários projec-
tos de prospecção estão em curso
e das 32 empresas que exercem a
exploração do granito apenas
quatro fábricas transformam o
produto localmente, pelo que é
intenção do Governo local o au-
mento deste número a fim de au-
mentar o emprego e o desenvolvi-
mento local.

A linha-férrea de Moçâmedes,
na visão dos operadores, vai in-
crementar a exportação dos mi-
neiros, reduzindo o custo e o risco
na transportação dos mesmos à
vizinha província portuária do
Namibe.

Na Jamba, leste da província,
está uma das maiores jazidas de
ferro da região em fase final de
prospecção e que pode arrancar
definitivamente em 2013. Na
mesma zona decorrem trabalhos
de prospecção do ouro, passando-
-se o mesmo com o município de
Chipindo, no norte da província.
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PROVÍNCIAS
H U Í L A

Registado défice de quadros
nacionais na província em 70%
Apesar do potencial agro-pecuário da província e do aumento do número de instituições
de ensino superior, a região carece de mão-de-obra nacional em todos os sectores,
recorrendo para o efeito ao auxílio da cooperação estrangeira.

Kwanza Norte
Mais de quatro
mil pessoas serão
recenseadas
durante
o censo-piloto

Mais de quatro mil cidadãos
serão recenseados durante
o censo-piloto, a nível da
província do Kwanza Norte,
cujo processo inicia a 16 de
Maio próximo. De acordo com
o coordenador do Gabinete
Central do Censo (GCC),
Camilo Ceitas, para a referida
operação, a província contará
com 15 secções censitárias
(grupos de habitações por
recenseador), dois grupos
técnicos municipais, dois
comunais, três comissões
executivas, 15 recenseadores
e igual número
de supervisores.

Kwanza-Norte
Defesa dos direitos
do consumidor
estará
em abordagem

“A defesa dos direitos
do consumidor à luz da Lei
15/03, de 22 de Julho”
e “A importância do registo
de menores” são alguns
dos temas que dominarão
diferentes palestras na
província do Kwanza-Norte,
no quadro da semana
da legalidade, a decorrer
de 22 a 27 de Abril corrente.
No âmbito da mesma
iniciativa decorrerão ainda
no Kwanza-Norte palestras
subordinadas aos temas
“O procedimento disciplinar
dos funcionários públicos
e agentes administrativos”
e “A importância da
comunicação social na
prevenção e combate ao
crime”, tendo como alvos
responsáveis a diferentes
níveis e outros trabalhadores
de distintos organismos.

Governador
apontou para um
défice de 70%
de mão-de-obra
nacional
no sector da saúde
e referenciou que
o mesmo acontece
com os demais
sectores, como
justiça e economia

Província
Huíla

Capital
Lubango

Superfície
79 022 km2

Habitantes
1 920 486 (*)

Municípios
Caconda, Cacula, Caluquembe,
Chiange, Chibia, Chicomba,
Chipindo, Cuvango, Humpata,
Jamba, Lubango, Matala,
Quilengues e Quipungo.

Principais sectores
de actividade
Produção agro-pecuária, indústria
e exploração mineira

(*) Instituto Nacional
de Estatística
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João Marcelino Tyipinge, governador da província da Huíla
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DESPORTO

PAULO JORGE PEREIRA *

Bjorn Borg-John McEnroe;
John McEnroe-Jimmy Con-
nors; Pete Sampras-Andre
Agassi; Roger Federer-Rafael
Nadal – no historial da modali-
dade, o ténis tem servido como
veículo para muitas rivalida-
des.

No domingo, em Monte Car-
lo, o 34.º episódio da mais re-
cente (Djokovic-Nadal) igua-
lou duas das mais longas (as
que envolveram os norte-ame-
ricanos citados acima) e, se o
espanhol lidera por 19-15, o sér-

vio chegou aos 38 milhões EUR
na carreira, 3 milhões dos quais
ganhos este ano (meio milhão
na final de domingo).

“É muito especial ganhar
aqui, porque é o sítio onde resi-
do, o clube onde me treino, to-
dos me conhecem e tenho mui-
tos amigos”, admitiu Novak
Djokovic após interromper, na
final do Torneio de Monte Car-
lo, a série de oito vitórias conse-
cutivas de Rafael Nadal na com-
petição, pormenor que também
não escapou ao sentido de hu-
mor do líder do ranking mun-
dial. “Agradeço ao Rafa por me
ter permitido ganhar pelo me-
nos uma vez aqui”, concedeu,
por entre sorrisos.

Foi o 14.º triunfo para Djoko-
vic em provas Masters 1000, ca-
pítulo no qual o espanhol per-
manece como líder com 22 su-
cessos – perdeu outras 11 finais
–, embora Roger Federer esteja
por perto, pois soma apenas
menos um.

No entanto, há outro dado
que revela preocupante ten-
dência para Nadal – nas últi-
mas 11 finais, Djokovic assegu-
rou a vitória em oito, enquanto
o espanhol apenas se impôs por
três vezes, todas elas sobre o pó
de tijolo.

Ainda mal recomposto da
longa ausência devido a proble-
mas físicos, Nadal até vinha de
um êxito em Indian Wells, mas

isso não foi suficiente para a
nona vitória seguida em Monte
Carlo. “Faltou-me a intensida-
de certa”, confessou após o 23.º
desaire em 76 finais. “Não é
uma tragédia, depois de tantos
jogos seguidos a ganhar é algo
que pode acontecer a qualquer
um. Djokovic jogou muito bem,
embora me parecesse que
aquela vantagem de 4-0 no set
inicial era injusta, porque tam-
bém tive diversas hipóteses de
pontuar”, sublinhou.

Um aviso
para Roland Garros
A velha teoria do copo meio
cheio e meio vazio também se
aplica neste caso. “Após dois

meses muito exigentes no pla-
no emocional e físico, esta vitó-
ria chega no momento certo.
Agora quero conquistar Paris, e
não me parece que isso seja um
segredo”, revelou ‘Nole’, na
perspectiva optimista que mar-
ca uma carreira assinalada por
37 finais.

Muito mais cuidadoso foi Ra-
fael Nadal, actual número 5 da
tabela, atrás do compatriota
David Ferrer. “Agora vou jogar
em Barcelona conforme estava
programado. Roland Garros
ainda está muito longe e, para
mim, o mais importante é con-
tinuar a jogar bem semana após
semana.”

* Exclusivo Diário Económico

T É N I S

Djokovic chega aos 38
milhões EUR em Monte Carlo
Só este ano, o líder do ranking mundial já soma 3 milhões EUR em prémios.

“É muito especial
ganhar aqui, porque
é o sítio onde resido,
o clube onde me treino,
todos me conhecem
e tenho muitos amigos”,
disse Novak Djokovic.
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NILZA RODRIGUES, em Moçambique

Maputo recebeu a segunda edi-
ção do CEO Experience com sala
cheia no majestoso Hotel Pola-
na, numa iniciativa conjunta da
Accenture e do semanário O
País Económico, do Grupo Soico.

Reunidos no mesmo espaço, e
sob o tema “Liderança & Capital
Humano”, gestores de empresas
locais deram o seu contributo e
partilharam experiências vivi-
das no país e fora dele, criando
espaço para um debate aberto
com um público ávido de infor-
mação. Diego Sánchez de León,
senior managing director da Ac-
centure, responsável mundial
pela área de Learning & Deve-
lopment, foi o keynote speaker
do evento, que contou este ano
com dois painéis de discussão:
“Os desafios da gestão de uma
força de trabalho global” e “A
gestão de talento moçambica-

no”, este último colhendo a pre-
dilecção da audiência que parti-
cipou com questões reais vividas
no dia-a-dia das suas empresas.
Uma certeza no final: a impor-
tância do capital humano em
países com grande potencial de
crescimento é indiscutível e pas-
sa pela formação on the job.

“Viemos cá para ouvir”,
anuncia governo
Marta Mate, secretária perma-
nente do Ministério do Traba-
lho, em representação do gover-
no, fez as honras da casa, assu-
mindo a importância da temáti-
ca: “Trata-se de um tema de su-
prema importância não só para
o empresariado mas também
para o governo. As mudanças são
cada vez mais rápidas, e o capital
humano tem de acompanhar
esse desenvolvimento. O nosso
mercado de oferta e procura de
trabalho encontra-se desajusta-
do. Formamos hoje o que pode-
mos formar, e não o que devemos
formar de acordo com os nossos
investimentos Temos falta de

serviços básicos e não há certifi-
cação profissional de competên-
cias adquiridas no mercado in-
formal.”Noentanto,agovernante
é peremptória ao afirmar que “a
formação profissional é um direi-
to dos cidadãos” contemplada na
lei do trabalho, por isso o governo
tem tomado medidas nesse senti-
do. Marta Mate enumera algu-
mas: “Estamos a proceder à refor-

ma do ensino técnico profissio-
nal, estamos a repensar o papel do
Instituto do Emprego e Forma-
ção Profissional e estamos a dar
benefícios fiscais a empresas que
apostem em estagiários e finalis-
tas. Mas viemos cá mais para ou-
virdoqueparafalar”,remata,pas-
sando a palavra aos restantes ora-
dores. Ricardo Saad, CEO da Vale
Moçambique, aposta forte na for-

mação, pois “não basta ter um
bom pacote de renumeração, as
pessoas precisam de mais carrei-
ra e, sendo uma empresa brasilei-
ra,nóstemosumagrandeafinida-
de com Moçambique”. Já para
Afonso Loureiro, administrador
delegado do grupo Visabeira, “a
maior missão é encontrar em
cada momento o capital humano
que vai ao encontro das nossas
necessidades”. Safura da Con-
ceição, presidente do conselho
de administração da Movitel,
também partilhou a estratégia
inicial da sua empresa: “Fomos
buscar gente jovem local e com-
binámos com a experiência do
parceiro estrangeiro e fomos fa-
zendo o on the job training, assim
como alguma formação no exte-
rior. Não foi fácil, pois não podía-
mos competir com a concorrên-
cia e foi preciso que os trabalha-
dores assumissem o projecto
como sendo seu. Esta foi a nossa
mensagem”.

Uma mensagem que ficou de
mote, quiçá para a próxima edi-
ção do CEO Experience.

C O N F E R Ê N C I A

Gestores debatem liderança
e formação on the job em Maputo
A II edição do CEO Experience em Moçambique reuniu uma centena de gestores que falaram
sobre o impacto dos recursos humanos em países que crescem a um ritmo crescente.
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COMPRE O JORNAL EXPANSÃO
TODAS AS SEXTAS-FEIRAS
NOS SEGUINTES LOCAIS:

Africana Distribuidora
�Rua Marien Nguabi nº 192, Maianga
�Rua Rainha Ginga nº 07, Mutamba
�Av. Dos Combatentes nº 9193,
Combatentes
�Shopping Belas , loja 181, Talatona
�Av. de Portugal nº 29
(piso 0 do Hotel Skyna), Ingombotas

Hotel Luanda
R. Joaquim Capango/ Sagrada Família

Hotel Vila Alice
Vila Alice

Hotel Baía (Quiosque Filomena2)
Nova Marginal

Hotel Alvalade Cabeleireiro
R. Comandante N’zagi, Alvalade

Hotel Alvalade
Org. Vandeco
R. Comandante N’zagi, Alvalade

Hotel Trópico
Quiosque Filomena
R. da Missão, Mutamba

Livraria Lello
R. Rainha Ginga S/N, Mutamba

Livraria Mensagem
Mutamba

Livraria Nobel
Chá de Caxinde
Mutamba

Livraria Nobel
Ilha de Luanda
Av. Mortala Mohamed, Ilha do Cabo

Livraria Nobel
Belas Shopping
Talatona

Miami Beach
Av. Mortala Mohamed Ilha de Luanda

Quiosque do Aeroporto
Doméstico
Cassequel

Quiosque Palmas
Aeroporto Internacional, Cassenda

Quiosque Frio
Av. Mortala Mohamed, Ilha do Cabo

Quiosque Sonol
R. Rainha Ginga S/N, Mutamba

Restaurante Zodabar
Condomínio Colina do Sol, Talatona

Restaurante Miradouro
Embarcadouro do Mussulo

Restaurante Marisqueira
Viana

Restaurante Marginal
Av. 4º de Fevereiro

BA (Bomba de Abastecimento)
Rio Seco
Av. Revolução de Outubro, Maianga

BA – Neves Bendinha
Estrada do Golf, Kilamba Kiaxi

BA – Kamama
Estrada Nova do Kamama

BA – Sonangalp
Av Deolinda Rodrigues

BA – São Paulo
Rua Cónego Manuel das Neves, São Paulo

BA – Quintalão
Estrada do Golf, Kilamba Kiaxi

BA – Gamek
Morro Bento, Samba

BA – Aeroporto
Cassenda, Maianga

BA – 1.º de Maio
Av. Ho Chi Mim, Maculusso

BA – Embarcadouro
do Mussulo
Morro Bento, Samba

BA – Restur
Benfica

BA – Marginal
Av 4 de Fevereiro, Mutamba

Quiosque Ukinha
Maculusso

Cafetaria
Vouzelense-Gespo
São Paulo Sambizanga, Sambizanga

Cafetaria Conversa Afiada
Mutamba

Cafetaria Sandwich
R. Salvador Alende, Maculusso

Nelmiguel Ciber Café
R. 13 Cassenda

Cantinho de Loanda
Aeroporto Domestico

C. Havana
R. Rainha Ginga S/N, Mutamba

Escravo do Lazer
Estrada Camama-Benfica, Benfica

Hipermercado Kero
� Av. Pedro de Castro Van-Dunen Loy
� Nova Centralidade do Kilamba

Multipontos
Belas Bissenes Park

Pastelaria Chapito
vila Alice, Rangel

S. A minha Loja
R. José da silva Lameira nº12/14, Maianga

S. Intermarket
R. Major Kahangulo, Boavista

S. Casa dos Frescos
Vila Alice
R. Eugénio de Castro, Vila Alice

S. Casa dos Frescos
Mutamba
R. Amílcar Cabral, Mutamba

S. Casa dos Frescos, Talatona
R. Talatona

S. Casa dos Frescos, Conchas
Centro comercial conchas, Talatona

S. Casa dos Frescos, Viana
Estrada direita do Zango Viana

S. Kero
Condomínio Cajú, Talatona

S. Pamobel
Av. de Portugal, Maculusso

S. Rui & Conceição
Alvalade, Maianga

S. Jofrabe
R. da Liga Africana, Maculusso

S. Valoeste
Praceta da Unidade Africana,
Miramar

S. Cardoso
Rua 28 de Maio, Maianga

S. Shopping do Carmo
Ingombotas

S. Mundo & Martal
Morro Bento

S. Martal
Maianga

S. Previdephy
Miramar, Sambizanga

S. Previderphy2
Estrada Camama-Benfica

Quioque Emma
São Paulo Sambizanga

E. distribuidora@scoremedia.co.ao
M. Rua Damião de Góis nº 81-Bairro Alvalade
T. +(244) 936 197379 / +(244) 222 445 602 / +(244) 222 441 240
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NILZA RODRIGUES, em Moçambique

Quais os maiores problemas a
nível de capital humano em
Moçambique? E em Angola?
Penso que tanto Moçambique
como Angola se deparam com de-
safios semelhantes em termos de
capital humano, relacionados
com temas de capacitação e de
atracção e retenção de talento.
São temas que preocupam os exe-
cutivosemtodoomundo,nomea-
damente por assistirmos a um de-
sequilíbrio global entre oferta e
procura de skills, mas que assume
proporções mais marcantes em
países com crescimento acentua-
docomoMoçambiqueeAngola.

De facto, torna-se cada vez mais
prementeanecessidadedeencon-
trar e desenvolver as pessoas que
serão o futuro destes países, os
seus futuros gestores, mas tam-
bémdetrabalharmecanismosque
evitem a fuga de talentos. Neste
campo,éfundamentalqueasorga-
nizações trabalhem numa propos-
ta de valor para o colaborador (em-
ployee value proposition), que re-
flicta a imagem de marca do em-
pregador e que motive e compro-
meta o colaborador com o sucesso
da organização onde trabalha. É
importante, por exemplo, incutir
nos jovens o sentido de carreira
profissional,quepodeteroseuiní-
cio, mas seguramente não o seu
fim, na escolha de uma profissão
oudeumalicenciatura.

A solução passa pela contrata-
ção de quadros estrangeiros, ou
pela formação dos nacionais lá
fora?
Penso que nenhuma das duas, iso-
ladamente, consegue dar resposta
à necessidade crescente de recur-
sos humanos qualificados que este
tipo de países emergentes requer,
hojeenofuturo.Háquetraçaruma
estratégia de formação, que terá
necessariamente de conciliar uma
perspectivadecurtoemédioprazo
com outra de mais longo prazo.
Nomeadamente, o investimento
naeducaçãodebaseeareformado
ensino técnico profissional pare-
ce-mefundamentaleestruturante
para garantir a capacitação das ge-
raçõesfuturaseasustentabilidade
de países em crescimento como
Angola e Moçambique. Por outro
lado, é fundamental que as organi-
zações de uma forma geral (em-

presas, instituições de ensino, go-
verno) reflictam e definam atem-
padamente que capacidades são
hoje, e serão no futuro, fundamen-
tais ao desenvolvimento das eco-
nomias locais. E, aí, sim, se possa
planear que meios utilizar para
desenvolver essas capacidades,
seja por via da contratação directa
de profissionais com perfis especí-
ficos de outras partes do mundo,
seja por via de programas de des-
envolvimento e aconselhamento
de competências on-the-job de re-
cursos nacionais, seja por via do
desenvolvimento de academias
corporativas que prevejam forma-
ção dentro e fora do país. Apenas
esta visão mais abrangente permi-
tiráresponderdeformaplaneadae
sustentada às necessidades locais.

Comparativamente com Ango-
la,comoclassificariaMoçambi-
que em termos de desenvolvi-
mentoerecursoshumanos?
De acordo com os estudos mais re-
centes, Angola e Moçambique fa-
zem parte do grupo de países afri-
canos que está a crescer mais do
que qualquer outro no mundo,
com uma grande riqueza de recur-
sos naturais e um enorme poten-
cial de diversificação para outros
sectores de actividade. Do meu
ponto de vista, o denominador co-
mum do crescimento coloca-os
equiparados em termos de desa-
fiosaultrapassaremmatériadere-

cursos humanos, respeitando a
históriaeculturadecadapaís.Pro-
vavelmente, cada um com vanta-
gens ou mais-valias face ao outro
em áreas de actividade ou sectores
que tradicionalmente têm sido
mais explorados em cada país, fru-
to dos recursos historicamente
mais abundantes, nomeadamente
a área de oil & gas em Angola, e o
sector do turismo em Moçambi-
que. Provavelmente estes dois paí-
sesestãodispostosacapitalizarem
eventuaisavançosouexperiências
jávividas.

Que experiências podem am-
bos os países trocar para ace-
lerar o desenvolvimento?
Acima de tudo as experiências já
vividas, lições aprendidas, pro-
venientes da sua própria reali-
dade, da presença e relevância
sectorial de cada um dos países,
ao longo dos anos. Também in-
corporando as boas práticas
numa perspectiva empresarial
global, de outros países que já
se defrontaram com os mes-
mos desafios. A vivência e a
partilha de experiências e de
casos reais é a forma mais efi-
caz de aprendizagem e de opti-
mização do time-to-proficiency,
pelo que as organizações destes
dois países deverão tirar parti-
do disso. Partilhando desafios
semelhantes. Capitalizando
numa única língua.

A N A C R I S T I N A S I L V A

“Angola e Moçambique
devem partilhar
desafios e capitalizar
numa única língua”
A managing director da Accenture responsável pela área
de Talent & Organization em Angola e Moçambique
em discurso directo.
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WEEKEND

EUNICE SEBASTIÃO

Como e quando surge o gru-
po Kilandukilu?
O grupo surgiu há cerca de 30
anos, numa fase em que houve
uma febre da juventude em criar
grupos de dança, havendo na al-
tura muito estilo de dança que ia
desde pop a break dance, e o
Ballet Tradicional Kilandukilu
surgiu com um estilo diferente
dos demais. Mesmo sem percus-
são (batuque), mas as vestes já
eram tradicionais, e isso criou
um espanto naquela época. Um
ano depois, o grupo foi convida-
do a concorrer pela província de
Luanda num concurso para tra-
balhadores patrocinado pelo Es-
pelho da Moda.

Porquê Kilandukilu?
Kilandukilu significa diverti-
mento na língua nacional kim-
bundu, e é isso que nós fazemos,
divertimo-nos dançando, e nas-
ceu como um pequeno grupo de
jovens amantes da arte, em es-
pecial a dança e a música folcló-
rica.

Quais as principais dificul-
dades do grupo?
As dificuldades são imensas e
vão desde o espaço para ensaios
a uma sede própria e meios fi-
nanceiros. Na verdade, vivemos
com quase todas as dificuldades
mas felizmente temos encontra-
do soluções porque não somos
um grupo que encara as dificul-
dades como um fim, seão já te-
ríamos desistido. Mas acredito
que, se tivéssemos melhores
condições de trabalho e apoios
financeiros que infelizmente
não temos, o Ballet Tradicional
Kilandukilu traria mais alegria
do que já trazemos ao País.

O grupo está composto por
quantos elementos?
O grupo Kilandukilu é muito nu-
meroso! Neste momento conta
com uma parte a trabalhar em
Luanda, no Uíge, que trabalha
há cerca de 10 anos, e mesmo
com estas dificuldades ainda te-
mos uma parte do pessoal que
trabalha em Portugal há cerca de
16 anos. Tudo isso foi feito na
perspectiva de expandirmos o
nosso trabalho, sendo que todos
são parte integrante de um só
Kilandukilu.

Como é que o grupo sobrevi-
ve diante dessas dificulda-
des?
Sobrevivemos porque somos
unidos, somos como uma famí-
lia e, com o pouco que produzi-

mos e, claro, sem esquecer de al-
guns amigos a que batemos à
porta, o que infelizmente nem
sempre chega para a resolução
dos nossos problemas.

Às vezes, quando actuamos
em alguns eventos culturais do
País, recebemos alguma remu-
neração, mas nunca é à dimen-
são daquilo que se paga aos artis-
tas de outros géneros. Infeliz-
mente, para muita gente, a dan-
ça é colocada num segundo pla-
no.

O grupo continua o mesmo?
Sim! É importante fazermos ver
que da dança se pode ganhar al-
guma coisa. Mas também é im-
portante que se façam bem as
coisas, porque todos esses ele-
mentos é que nos tornam um
grupo coeso. Não dançamos por
causa da questão financeira,

porque, se assim o fizéssemos, já
teríamos desistido. É claro que
queremos ganhar dinheiro com
isso, porque até ao momento ga-
nhamos apenas prestígio, mas a
nossa vontade de mostrar ao
País que a dança também faz
parte da cultura é que nos torna
fortes.

Encara os outros grupos
como concorrentes?
Acredito que exista alguma con-
corrência, mas nós procuramos
trabalhar para nos mantermos
no mercado e para mostrar bem
a nossa cultura, e não para con-
correr com nenhum grupo.
É claro que existem muitos bons
grupos. Temos, por exemplo, o
Ballet Nacional de Angola, mas
nós não estamos muito preocu-
pados com eles mas, sim, em fa-
zer crescer a nossa cultura.

O grupo está a ficar enve-
lhecido. Já estão a preparar
a nova geração dos Kilan-
dukilu?
Não diria que o grupo está enve-
lhecido, porque o mesmo tem se
rejuvenescido sempre. Neste
momento, contamos apenas
com duas pessoas fundadoras do
grupo e foram entrando novas

pessoas.
Gostaríamos de receber gente

nova, mas, infelizmente, não te-
mos condições para tal, mas não
estamos assim tão velhos, por-
que o mais novo do grupo encon-
tra-se com 17 anos e o mais velho
com 57 anos, este último não
dança mas toca.

Quantos troféus o grupo já
recebeu?
Temos vários troféus, uns ga-
nhos no País e outros no exte-
rior. O primeiro grande troféu
ganho pelo grupo foi quando
participámos no Festival Inter-
nacional na África do Sul em
1995 e trouxemos para o País
dois diplomas de ouro e duas ta-
ças, tendo recebido mais tarde o
troféu de melhor grupo de dança
tradicional em Portugal.

A nível nacional, o melhor ga-
lardão que já tivemos foi o Pré-
mio Nacional de Cultura e Arte,
ganho há cerca de 3 anos.

Qual foi o momento mais

marcante do grupo?
O momento mais marcante foi a
nossa viagem à África do Sul,
aonde levámos 30 elementos do
grupo e com apenas cerca de 100
USD para cada elemento e tendo
com isso ficado cerca de 8 dias de
estada, mas o melhor foi termos
trazido dois diplomas de ouro
para o País. O outro momento
marcante do grupo foi quando
completámos 20 anos, embora
não tendo sido um momento de
alegria porque tínhamos tudo
traçado para o grande show
quando de repente o patrocina-
dor decidiu não mais patrocinar
o evento.

Qual é o principal objectivo
do grupo?
Em alusão aos 30 anos de exis-
tência do grupo, estamos a orga-
nizar várias actividades que irão
desde espectáculos, exposição, à
produção do nosso DVD e um
CD, porque, para além de dançar,
também cantamos e provavel-
mente lançaremos uma obra li-

terária onde poderemos retratar
a nossa vivência. Temos estado a
lutar pelos patrocínios e acredi-
tamos que existirão pessoas de
boa fé que nos ajudarão. Estes
são os nossos principais objecti-
vos.

M A N E C O V I E I R A D I A S

“O grupo mantém-se em pé,
mas com muitas dificuldades”
O lançamento do livro que vai retratar a vivência do Ballet Tradicional Kilandukilu e o lançamento do CD
e DVD são as principais apostas do grupo para 2014.

TRAJECTÓRIA
O grupo surgiu no bairro Maculus-
so em 15 de Março de 1984 e ven-
ceu no mesmo ano o festival pro-
vincial para trabalhadores, tendo
sido distinguido com o prémio
Melhor Ballet Tradicional de Dan-
ça e Música Africana na VII Gala da
Rádio Clube de Leiria (Portugal)
em 1999, e em 1995 venceu o Fes-
tival Internacional de Dança e Mú-
sica Folclórica, em Roodepoort,
África do Sul. Em 2011, o grupo
Ballet Tradicional Kilandukilu ga-
nhou o Prémio Nacional de Cultu-
ra e Artes.

D
R

Kilandukilu
significa
divertimento
na língua nacional
kimbundu, e é isso
que nós fazemos,
divertimo-nos
dançando

“
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Weekend na África do Sul

Património e Cultura são
o tema principal do INDABA

A edição 2013 do INDABA,
o maior evento de turismo
de África, está pronta para
oferecer oportunidades únicas,
mais inovações e novas
plataformas de networking
aos agentes de turismo e
compradores internacionais,
de forma a estimular o negócio
do turismo num mercado
que continua a crescer acima
da taxa global de crescimento.
Entre Janeiro e Novembro
de 2012, a África do Sul atraiu
cerca de 8,3 milhões de turistas
internacionais e cresceu 10,5%
(contra a média global de
crescimento do turismo de 4%
em 2012), à medida que o país
continua a reforçar a sua
reputação internacional como
um destino exclusivo para
eventos de laser e negócio.
O INDABA 2013, que terá lugar
no Centro de Convenções
Internacional Inkosi Albert
Luthuli, em Durban, de 11 a 14
de Maio, será um evento único
para todas as empresas locais e
internacionais, indivíduos ou
stakeholders da indústria do
turismo, interessados em
participar neste crescimento.
O tema da edição anterior –
“Definirmos juntos o nosso
futuro”, que prestou um tributo

aos esforços conjuntos
desenvolvidos, pela indústria de
turismo da África do Sul e pelos
seus parceiros globais, para se
alcançar o grande crescimento
dos últimos anos – será
novamente o tema do INDABA
2013, que dedicará especial
atenção ao tema “Património
e Cultura”.
Para quem deseja realizar
negócios com a África do Sul
e os seus vizinhos da África
austral e conhecer melhor a
indústria do turismo regional
africano, o INDABA é o local
ideal. Nele os visitantes podem
conhecer empresas e pessoas,
concretizar oportunidades de
negócio e explorar as centenas
de expositores que atravessam

os diversos segmentos
do turismo. Para a indústria
do turismo, este evento oferece
a possibilidade de interagir e
de estabelecer fortes ligações
de negócios com alguns
dos maiores compradores
de viagens do mundo.
Perto de 1165 expositores
e 2000 compradores locais
e internacionais, 250 dos quais
compradores mundiais de topo,
que serão recebidos pelo
Turismo da África do Sul, já
confirmaram presença no
INDABA 2013, embora esse
número continue a crescer
diariamente.
Apesar de a África do Sul ser um
destino de uma incrível beleza e
de possuir uma oferta turística
diversificada, para todas as
bolsas, o aspecto mais
diferenciador assenta nas suas
gentes hospitaleiras e nas
memórias que elas deixam nos
visitantes, após a sua partida.
A maior novidade da edição
deste ano do INDABA é o
pavilhão do “Património e
Cultura”, localizado no Centro
de Exposições de Durban,
que dará a conhecer, de forma
inovadora, o património
mundial da África do Sul,
as suas ofertas no segmento
de lazer, mas também a sua
cultura, arte, design e música.
Todos estes elementos estarão
combinados para apresentar
a história da África do Sul,
o seu passado, futuro, bem
como o seu povo.
“A nossa pesquisa de mercado
revelou que os turistas
procuram cada vez mais
experiências únicas, autênticas
e pessoais na África do Sul.
Pretendem conhecer as gentes
locais, viver onde elas vivem,
comer o que elas comem e viver
o estilo de vida culturalmente
rico do país, enquanto
aprendem acerca da história
deste grande país. O pavilhão do
Património e Cultura é a maior
novidade do INDABA 2013.
Temos ainda outras novidades
no evento deste ano que serão
uma mais-valia para todos
os compradores e expositores”,
afirma Thulani Nzima, CEO
do Turismo da África do Sul.
O INDABA é essencialmente
um evento dirigido à indústria
do turismo e, portanto, as
sessões de speed marketing,
consideradas um sucesso na
edição anterior, voltam a ser
parte integrante do evento.
Cerca de 600 jornalistas,
incluindo angolanos, irão cobrir
as novidades do INDABA 2013.

Para quem deseja
realizar negócios
com a África do Sul
e conhecer melhor
a indústria do
turismo regional
africano, o INDABA
é o local ideal

MAFALDA AVELAR*

Habituou os leitores à surpresa.
E sem ela não vive. Tim Har-
ford, mais conhecido como “o
economista disfarçado”, que se-
manalmente assina no Finan-
cial Times, volta a provar que as
boas histórias reais, além da
inesgotável imaginação para as
procurar, requerem pesquisa,
bom senso e muita actualidade.
Bons contos esses que, tal como
este livro de Harford, agarram o
leitor.

E existirá melhor tema, no ac-
tual momento político-econó-
mico, do que o que apela à (pací-
fica) mudança? Adapte-Se – O
sucesso começa sempre pelo fra-
casso (Presença) é uma obra
que, com um título desafiante,
inspira.

Considerado o Bloomberg
Business Book of the Year, este
novo livro de Harford começa
por descrever a “história da tor-
radeira eléctrica”.

Escreve o autor que “A torra-
deira é meramente uma forma
melhorada de resolver um pro-
blema antigo – os romanos ado-
ravam torradas –, contraria-
mente à World Wide Web ou ao
computador pessoal, que pro-
porcionam soluções para pro-
blemas de que nunca nos tínha-
mos apercebido”.

E é também sobre este tipo de
problemas que Harford se de-
bruça.

“Como combater insurgentes
que, evidentemente, contra-
-atacam; como fomentar ideias
importantes quando tantas
dessas mesmas ideias são difí-
ceis sequer de imaginar; como
reestruturar uma economia de

modo a responder às alterações
climáticas ou a tornar ricos os
países pobres; como impedir
que bancos de investimentos
desonestos voltem a destruir o
sistema bancário.” Tudo isso
são problemas que, segundo o
autor, têm muito em comum e
“têm também qualquer coisa
em comum com os problemas
mais humildes que enfrenta-
mos nas nossas próprias vidas”.

Abrindo a porta de sua casa, o
autor fala da decisão da mulher
viajar, ou não, grávida e enjoa-
da, e apresenta inúmeros casos
– dos mais banais aos mais ela-
borados – que provam que de-
vemos fugir das ideias precon-
cebidas ou das opiniões dos es-

pecialistas. Como defende o au-
tor, não devemos ter medo de
fracassar. Afinal “O sucesso co-
meça sempre pelo fracasso”.

Recorrendo a a uma solução
que mistura psicologia com bio-
logia evolutiva, antropologia, fí-
sica e economia, Harford prova
porque é que é tão aclamado pe-
los leitores, que afinal – e no-
meadamente no que toca à eco-
nomia e à motivação – se que-
rem rever em alguém ou em al-
guma história.

E sabia, por exemplo, que o
Prémio Nobel da Paz
Muhammad Yunus fracassou
na implementação de um pro-
jecto antes de ter tido todo o su-
cesso que lhe conhecemos hoje?
São muitas as histórias, são
muitas as viagens descritas por
este autor, muito premiado, que
junta a estatística com a pesqui-
sa e desenvolve um gosto pela
leitura de forma ímpar no que
toca “ao mundo da economia”.

Tendo feito parte do rol de au-
tores pioneiros a escrever sobre
“economia de forma light”, tal
como Steven D. Levitt e Stephen
J. Dubner, autores de Freakno-
mics, Tim Harford soma e segue
e fala até sobre milagres. Sem-
pre que os problemas são resol-
vidos, quase parece milagre,
afirma, acrescentando que
“este livro é sobre a forma como
esses milagres acontecem, so-
bre o porquê de terem tanta im-
portância e sobre se consegui-
mos ou não fazer com que acon-
teçam com maior frequência”.
Não só mas também por esta via
autoral de “suporte”, este autor
é hoje comparado a Malcolm
Gladwell. Comparações às
quais se juntam elogios como
“inteligência notável”, como se
lê na Forbes.

*Exclusivo Diário Económico

I D E I A S E M E S T A N T E

“O sucesso começa
sempre pelo fracasso”
O “economista disfarçado” está de volta. Desta vez para provar
que os milagres são possíveis. Ou pelo menos devemos lutar para
que o sejam.
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O Omega Ladymatic tem esta-
do desde há muito tempo na
vanguarda da moda com o seu
design feminino e técnica
avançada. Agora, com novos
modelos em aço inoxidável e
ouro 18K, a colecção tornou-se
ainda mais atraente.

Um mostrador inesquecível,
disponível em castanho escuro
ou madrepérola branca, é de-
corado com um encantador pa-
drão supernova e com 11 índi-
ces de hora de diamante crava-
dos numa base de ouro 18K. Os
ponteiros de horas, minutos e
segundos são em ouro 18k poli-
dos. Um vidro de safira anti-
-risco com tratamento anti-re-
flexo em ambos os lados prote-
ge em mostrador único.

A caixa de 34 mm, com a sua
luneta de aço polido ou com
diamantes, tem um brilhante
com corte Omega na sua coroa.
Ondas de ouro rosa ou amarelo
de 18k e um anel de cerâmica
branco ou castanho decoram a
parte exterior da caixa, en-
quanto a parte interior é feita
de titânio. O Ladymatic bicolor
é apresentado com bracelete

de ouro amarelo, ou rosa, de
18k e aço, ou com uma graciosa
pulseira de pele acetinada
branca ou castanha.

No coração deste marcante
relógio está o exclusivo calibre
Omega Co-Axial 8520, um cro-
nómetro oficialmente certifi-
cado equipado com espiral em
silício Si14 e um escape co-
-axial com três níveis. O De
Ville Ladymatic é resistente à
água até 10 bar (100 me-
tros/330 pés) e é oferecido
com uma garantia de 4 anos.

No coração deste
marcante relógio
está um cronómetro
oficialmente
certificado
equipado com
espiral em silício e
um escape co-axial
com 3 níveis

R E L Ó G I O S

Omega
Ladymatic mais
brilhante com
uma combinação
de ouro
A Omega introduz uma nova selecção
de relógios de luxo para a sua colecção
Ladymatic – relógios elegantes
com a combinação de ouro amarelo
ou rosa 18K e aço.

No centro da campanha está Ni-
cole Kidman, que foi fotografada
por Peter Lidbergh, como em
2010, quando a linha Ladymatic
foi lançada. Lindbergh, que foi
descrito como o poeta do amor, é
um dos fotógrafos mais respei-
tados do mundo; nestes últimos
trinta anos, o seu trabalho tem
sido publicado pelas mais im-
portantes revistas de moda in-
ternacionais e é requisitado re-
gularmente para as campanhas
mais influentes dos principais
estilistas do mundo da moda.

As sedutoras fotografias para a
campanha de imprensa incluem
imagens de Nicole Kidman recli-

nada numa cama, usando um
Ladymatic com um sorriso enig-
mático.

O vídeo do making of da ses-
são fotográfica revela não só o
profissionalismo do fotógrafo
Lindbergh, mas a energia e o hu-
mor que ambos trouxeram à
sessão.

A banda sonora do anúncio de
televisão é a música In the Dark,
que foi escrita e composta pelo
autor e compositor australiano
Shelley Harland.

A Omega vai também anunciar
os novos Ladymatic em outdoors
digitais posicionados em zonas se-
leccionadasàvoltadomundo.

Nicole Kidman protagoniza a nova campanha Omega Ladymatic

Na campanha,
Nicole Kidman surge
reclinada numa cama,
usando um Ladymatic
com um sorriso
enigmático
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Novos máximos
no crédito malparado
O crédito malparado no sistema bancário nacional tem estado
a aumentar para níveis, diga-se, algo preocupantes. Com base
em dados do BNA, nota-se que de Janeiro de 2012 para o mes-
mo período do ano em curso este indicador aumentou de 2,5%
para 6,3% do total,

Também o rácio que confronta o crédito vencido malparado
subtraído das provisões com os fundos próprios regulamenta-
res dos bancos denota uma subida continuada, tendo saído dos
4,5%, em Janeiro de 2012, para 10,8% do mesmo mês, em 2013.

No que respeita à distribuição do crédito por sectores de ac-
tividade, vale realçar que,
no período em análise, o
crédito ao sector público,
que em Janeiro de 2012 se
situava em 5%, decaiu nos
meses de Março (3,7%) e
Abril (3,2%), fixando-se
em 4,2% em Janeiro últi-
mo. A parcela do crédito ao
sector privado no contexto
do crédito total concedido
à economia manteve uma relativa estabilidade – situava-se em
95% do crédito total em Janeiro de 2012 e em 95,8%, no primei-
ro mês de 2013.

O quadro acima descrito impacta de forma negativa na eco-
nomia, na medida em que, ao prevalecer, constitui factor de re-
tracção ao financiamento ou, no limite – como sugere um dos
especialistas contactados pelo Expansão para falar a respeito –
torna o processo excessivamente burocrático e complexo.

Para os bancos a inobservância de financiamentos acarreta
efeitos negativos sobre os rendimentos esperados através des-
te canal. Para o sector produtivo tem implicações directas so-
bre o consumo das famílias, sobre os investimentos e sobre a
geração de empregos.

A central de risco, já em funcionamento, joga papel funda-
mental para uma maior dinamização do processo. Todavia, o
actual quadro sugere um controlo mais apertado em torno do
processo, sobretudo a nível do acompanhamento na imple-
mentação dos projectos de investimentos.

O crédito
malparado tem
estado a aumentar
para níveis
preocupantes
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Análises de produtos importados
vão custar até 250 mil Kz
As análises sobre produtos alimentares importados
para o nosso País vão custar entre 20 mil Kz e 250 mil
Kz,revelounoiníciodestasemana,emLuanda,aminis-
tradoComércio,RosaPacavira,quandoprocediaaoen-
cerramentodasquartasjornadastécnico-científicasdo
Codex-Angola.

A governante esclareceu que as análises serão cobra-
das por pacotes de produtos e não por unidade confor-
me é a realidade, especificando que um pacote de seis a
sete análises, dependendo dos produtos, poderá vir a
custar,nomínimo,20milKzouumpoucomais,confor-
meascaracterísticasdosprodutos.

“Está tudo resolvido. Vamos fazer sair um despacho
conjuntodaministradoComércioedoministrodasFi-
nançasevamosanexaratabeladepreçosdasanálisesde
produtos laboratoriais, numa acção conjunta com as
universidades e com os laboratórios licenciados pelo
MinistériodaSaúde”,garantiuRosaPacavira.

AtitulardapastadoComérciodestacouqueasAlfân-
degas não ficaram de fora neste processo de elaboração
denovatabeladepreços,oquepermitiu,semsobressal-
tos, obter-se consenso a nível nacional, e todos os labo-
ratórios vão se basear na tabela de análises agora anun-
ciada. De acordo com a ministra, Angola vive de impor-
tação e, realmente, há muitos produtos que chegam ao
nosso País adulterados, no caso de produtos que têm
microtoxinas cuja análise é bastante cara, o que “obri-
gou”aponderar-seemmuitosaspectos.

Para além de importadores, fizeram parte do painel
deconcertaçãocientistasversadosemquímicaemicro-
biologia, e, de agora em diante, assegura a governante,
“vamos todos trabalhar em conjunto, com um modelo
interlaboratorial para podermos salvaguardar a saúde
dosconsumidores”.

Frisou também que a nível do governo fez-se umben-
chmarketsobrerealidadesimilaremdiferentespaísese
se constatou que Angola não produz reagentes quími-
cos para as análises e ainda paga direitos alfandegários.

A nova tabela de preços de análises será publicada no
JornaldeAngolaenaInternet,lembrandoqueumcon-
junto de seis a sete análises poderá custar 20 mil Kz, o
preçomaisbarato.

Recurso às normas do Codex Alimentarius
O Codex Angola – Comité Nacional para o Código Ali-
mentaremAngola–realizounestasemanaas4.as jorna-

das técnico-científicas sobre o seu papel na indústria
agro-alimentarnacional,numaparceriaentreosminis-
térios do Comércio, da Agricultura, da Organização
Mundial da Saúde e da Organização das Nações Unidas
paraAlimentaçãoeAgricultura.

O Codex Angola integra o Codex Alimentarius Inter-
nacional,queabrangemilharesdenormas,algumaspo-
dem ser generalistas, aplicáveis a todos os alimentos ou
paradeterminadoalimentoouproduto.

As normas gerais incluem regras aplicáveis à higiene,
rotulagem, registo de pesticidas e medicamentos vete-
rinários, sistema de controlo e certificação de importa-
ções e exportações, métodos de análise e amostragem,
aditivos contaminantes, nutrição e alimentos destina-
dosautilizaçãodietéticaespecíficos.

Para além disso, existem normas para todos os tipos
de alimentos e produtos alimentares, facto realçado
pela ministra do Comércio nas jornadas do Codex An-
gola, desde frutas e vegetais frescos, congelados e pro-
cessados, sumos de frutas, cereais e leguminosas, pas-
sando também pelas gorduras, óleos, peixes, carnes,
açúcar,cacauechocolate,leiteeprodutoslácteos.As4.as

jornadas técnico-científicas do Codex Angola surgem
numaalturaemqueseestáadebaternoPaísaanálisede
produtos laboratoriais. Portanto, neste momento é
obrigatório que todos produtos importados para Ango-
lasejamsubmetidosàsanálisesdelaboratório.

Rosa Pacavira, ministra do Comércio
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