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Factos da semana  

 
FMI revê crescimento económico de Angola para 3% este ano 
Angola na lista dos 10 melhores países africanos para investir em 2022 
Angola com "melhoria significativa" no Índice de Perceção de Corrupção 
 
Destaques 
 
FMI revê crescimento económico de Angola para 3% este ano 
O departamento africano do Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu, em alta, a previsão do crescimento 
económico de Angola, de 2,4% para 3% em 2022, graças às reformas adotadas pelo Executivo. Abebe Aemro 
Selassie disse, em entrevista à agência Lusa, que “Em Angola, prevemos um crescimento de 3% para este ano e 
cerca de 4% a médio prazo, mas mais do que o ponto de destino, o que estamos a ver é a tendência, o país está 
a sair de um período incrivelmente difícil. Angola foi atingida por múltiplos choques, primeiro o declínio nos 
preços das matérias-primas, em 2015 e 2016, que teve efeitos enormes na economia, e quando respondiam a 
isso veio a pandemia, que teve um efeito incrivelmente adverso”, acrescentou o diretor do departamento 
africano do FMI. “Finalmente estamos a ver uma expansão económica, é muito, muito importante e 
encorajador, porque é um reflexo das medidas que o Governo tomou para reformar o país e controlar os 
desequilíbrios macroeconómicos”, apontou Selassie. A economia angolana terá saído da recessão no ano 
passado, com um crescimento próximo de 0% e com as principais instituições internacionais e analistas a 
preverem uma expansão económica superior a 2% este ano, sustentada não só pela recuperação do preço do 
petróleo, mas também pelo crescimento da economia não petrolífera, fruto da diversificação económica em 
curso. Questionado sobre se depois do fim do programa de ajustamento financeiro de USD 4,5 mil milhões, que 
terminou em dezembro último, o FMI e o Governo angolano vão acertar um novo programa, Selassie respondeu 
que ainda é cedo (“o programa acabou agora”), mas acrescentou que o Fundo se encontra disponível para 
continuar a trocar ideias e análises com Angola sobre os indicadores económicos. “Dada toda a adversidade dos 
choques que enfrentaram, fizeram um esforço notável para lidar com os desequilíbrios e é muito encorajador 
ver um crescimento este ano, mas a chave para o futuro será manter as reformas e a expansão económica, e 
vamos apoiá-los de qualquer maneira que escolham”, respondeu o responsável do FMI, que teceu vários elogios 
ao empenho das autoridades angolanas na implementação do programa, vincando, não obstante, que a 
incerteza é a palavra de ordem em tempos pandémicos: considerando “a escala dos choques, [os angolanos] 
fizeram um trabalho tremendo para manter a economia e chegarem até aqui, mas há muitas questões: a política 
restritiva dos bancos centrais, pode haver turbulência nos mercados, pode haver outra variante [do vírus SARS-
Cov2], por isso, sucesso, sim, mas há que manter o curso e o objetivo derradeiro que é fazer subir a taxa de 
crescimento para 6 ou 7% e tratar das cicatrizes recentes”, disse o economista, concluindo que “essa é a agenda 
a que as autoridades angolanas estão a dar prioridade, e são desafios partilhados por muitos outros países 
africanos”. 
Fonte: Observador 
 
Fórum de Negócios União Europeia – África, 14 fevereiro, 10h00 
Vai ter início no próximo dia 14 de fevereiro, segunda-feira, às 10h00, em Bruxelas, um Fórum que visa juntar 
os decisores políticos e os empresários numa conversa sobre o clima de investimento e o incremento dos laços 
entre a União Europeia (UE) e África. Este fórum estará acessível através da página 
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www.euafrica-businessforum.com na internet e terá, como tema central, Angola – um novo destino para os 
investimentos europeus; durante o dia, terá lugar uma sessão de trabalho (workshop) sobre este mercado da 
África Subsaariana. Serão oradores a Embaixadora da União Europeia para Angola, Jeannette Seppen; o 
Presidente do Conselho de Administração da AIPEX – Agência para a Promoção do Investimento Privado e as 
Exportações de Angola, António Henriques da Silva; o Diretor do Departamento de Investimento e Propriedade 
Industrial na Direção Geral do Comércio da Comissão Europeia, Carlo Pettinato; o economista sénior do gabinete 
económico da Embaixada de Angola nos Países Baixos, Armindo Teuns; o conselheiro económico da Embaixada 
de França em Angola, Stephan Dubost, e o Embaixador de Angola na Bélgica, Mário de Azevedo Constantino. As 
empresas interessadas em assistir a este painel poderão inscrever-se através do site https://cutt.ly/COVbfOC. 
Este evento precede o Fórum UE – Angola, que conta com o apoio e envolvimento direto da CCIPA e que terá 
lugar no dia 24 de março. Informação adicional disponível em http://euangolabusinessforum.eu/.  
Fonte: Delegação da União Europeia em Angola 
 
Portugal aprovou o Registo online de Representações Permanentes de Sociedades com Sede no Estrangeiro 
O Decreto-Lei n.  109-D/2021, de 9 de dezembro (anexo a esta edição da CCIPA News Angola), alterou o Código 
das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro; o Código do Registo 
Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.  403/86, de 3 de dezembro; o Regulamento Emolumentar dos Registos 
e Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de dezembro; o Decreto-Lei n.º 125/2006, de 29 
de junho, e o Decreto-Lei n.º 24/2019, de 1 de fevereiro, representando mais um passo na implementação de 
soluções digitais para as sociedades comerciais, promovendo a sua expansão internacional e reduzindo os 
custos, os encargos administrativos e a duração dos procedimentos associados. Destaca-se, assim, a criação de 
um regime de registo online de representações permanentes, com simultânea designação dos respetivos 
representantes, de sociedades com sede no estrangeiro (“sucursal online”), transpondo parcialmente para o 
ordenamento jurídico português a Diretiva (UE) 2019/1151 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 
junho de 2019, que altera a Diretiva (UE) 2017/1132 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 
2017, no que respeita à utilização de ferramentas e procedimentos digitais no domínio do direito das 
sociedades. Estabelece-se agora que os pedidos de registo: i) de constituição de representações permanentes; 
ii) de factos posteriores à sua constituição; iii) da designação e iv) dos poderes dos respetivos representantes, 
são efetuados online, através de página na internet, a definir por Portaria do membro do Governo responsável 
pela área da justiça, e mediante o pagamento dos encargos previstos no Regulamento Emolumentar dos 
Registos e Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de dezembro. Em regra, os pedidos de 
registo devem estar concluídos até 10 dias após a data de conclusão de todas as formalidades necessárias. 
Relativamente ao registo da designação dos gerentes, dos administradores e dos representantes, este ato 
legislativo determinou a necessidade de apresentação de um documento comprovativo da designação e, 
quando deste não constem, declaração de aceitação da designação e declaração da qual conste não terem 
conhecimento de circunstâncias suscetíveis de os inibir para a ocupação do cargo. O Decreto-Lei n.º 109-D/2021 
estabelece, ainda, a possibilidade de o endereço de correio eletrónico dos interessados passar a constar do 
registo e ser incluído na certidão de registo, mediante indicação dos próprios. No caso de sociedades com sede 
noutro Estado-Membro da União Europeia, é possível aos respetivos gerentes, administradores e secretários 
poderem, quando os promovam, certificar a conformidade dos documentos eletrónicos por si entregues, 
através da página na internet, com os documentos originais em suporte de papel.  
Fonte: Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados - Legal Alert, 8 de fevereiro de 2022 
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Economia 

 
INE com nova direção  
O Ministro da Economia e Planeamento de Angola, Mário Caetano João, nomeou, para diretor do Instituto 
Nacional de Estatística (INE), o economista José dos Santos Calengi, a par de Hernany Martins Pena Luís e Anália 
Nunda Prata, que exercerão os cargos de diretores adjuntos dos Departamentos Social e Demográfico e 
Económico e Financeiro, respetivamente. A nova direção do INE exprimiu, por ocasião da tomada de posse, a 
sua total disponibilidade para continuar a fortalecer a cooperação bi e multilateral com organismos congéneres 
de outros países bem como em continuar a participar no engrandecimento da estatística nacional, regional e 
global. 
Fonte: Angop 
 
BNA lança em abril moeda de AKZ 200,00 
O Banco Nacional de Angola (BNA) vai lançar, em abril próximo, por ocasião das comemorações do 20º 
aniversário da paz e reconciliação nacional, que se assinala no dia 4 do mesmo mês, uma moeda metálica de 
AKZ 200,00 (duzentos Kwanzas). A proposta de lançamento desta moeda foi aprovada pela Assembleia Nacional 
em novembro de 2021 e viu a autorização para o lançamento ser reiterada no passado dia 2 de fevereiro, pelo 
vice-governador do BNA, Manuel Tiago Dias, aquando da abertura do VI Encontro Nacional de Tesouraria do 
Banco Central, em Malange. O responsável do banco central não avançou mais detalhes sobre o projeto, 
referindo apenas tratar-se de uma medida que visa melhorar os serviços e pagamentos. Manuel Tiago Dias 
relembrou, ainda, a conclusão e entrada em funcionamento, este ano, de um Centro Logístico de 
Armazenamento, destinado ao tratamento de notas e moedas (Cash Center) e que elevará a capacidade de 
processamento e armazenamento de valores. A unidade surge da necessidade de modernização da gestão de 
meios circulantes e terá capacidade para atender 7 instituições bancárias em simultâneo, com a injeção e 
disponibilização de notas e moedas em grandes quantidades e com qualidade nos bancos comerciais. 
Fonte: Angop 

 
Angola promove “Dubai 2022” para atrair investimento no corte e lapidação de diamantes 
O Governo angolano organiza, a 22 de fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos, o Fórum de Investimento Dubai 
2022, com o objetivo de atrair investidores do segmento de corte e lapidação de diamantes para o Polo de 
Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo (PDDS). Uma nota de imprensa do Ministério dos Recursos Minerais, 
Petróleo e Gás refere que o evento é promovido pela SODIAM, empresa nacional de comércio de diamantes, 
com o apoio da New Jeweller International Media Group, e que “pretende valorizar o investimento realizado na 
construção das infraestruturas do PDDS, por um lado, e, por outro lado, na concretização da pretensão do 
Governo angolano de lapidar, a curto e médio prazo, pelo menos até 20% dos diamantes brutos produzidos no 
país”. Os investidores deverão, então, ser especializados no corte e lapidação de diamantes, criar fábricas no 
PDDS e aproveitar a “plataforma giratória que é o Dubai” para divulgar as oportunidades geradas por aquela 
infraestrutura, inaugurada em agosto de 2021 pelo Presidente João Lourenço, localizada na Lunda Sul. O evento 
poderá contar com a participação de 100 convidados, maioritariamente investidores em avaliação, corte e 
lapidação de diamantes, especialistas do mercado de diamantes lapidados, retalhistas de diamantes lapidados, 
joalheiros interessados na construção de fábricas de joias, fornecedores de peças e equipamentos de suporte 
para as máquinas das fábricas de lapidação e prestadores de serviços de manutenção. O Polo de 
Desenvolvimento Diamantífero de Saurimo alberga, presentemente, 3 fábricas de lapidação de diamantes, um 
centro de formação em avaliação e lapidação de diamantes e o centro de formação profissional da Endiama, 
estando em curso a construção de outras fábricas de lapidação. 
Fonte: Visão 

https://www.angop.ao/noticias/economia/jose-calengi-substitui-chaney-rosa-john-na-direccao-do-ine/
https://www.angop.ao/noticias/economia/bna-lanca-em-abril-moeda-metalica-de-kz-200/
https://visao.sapo.pt/atualidade/mundo/2022-02-01-angola-promove-este-mes-dubai-2022-para-atrair-investimento-no-corte-e-lapidacao-de-diamantes/#:~:text=Angola%20pretende%20principalmente%20atrair%20para,desde%20o%20ano%20passado%20na
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BANCO MUNDIAL e FIDA disponibilizam USD 400 milhões para agricultura 
O Banco Mundial (BM) e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) vão financiar, com USD 
400 milhões, projetos de transformação agrícola em 17 províncias angolanas (a exceção é Cabinda), durante 5 
anos, abrangendo famílias camponesas, com vista a reduzir a pobreza em meio rural. A informação foi prestada 
no passado dia 20 de janeiro, em Ondjiva, província do Cunene, pelo chefe do Departamento de Estudos, 
Planeamento e Estatística do Instituto de Desenvolvimento Agrário (IDA), no ato de consulta pública da 3.ª fase 
do Projeto de Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Comercialização (MOSAP III). Francisco Gomes disse 
que, neste momento, está a ser traçado o projeto que perspetiva potenciar e conferir melhores práticas ao 
exercício da agricultura familiar nas comunidades rurais, sobretudo disponibilizando-lhes instrumentos de 
produção, e permitindo que as mesmas evoluam de uma agricultura de subsistência para uma agricultura 
rentável. O MOSAP III, que substitui o MOSAP II, foi criado na perspetiva de melhorar a segurança alimentar e 
reduzir a pobreza em meio rural, numa iniciativa do Ministério da Agricultura e Pescas. 
Fonte: Angop 

 
Angola na lista dos 10 melhores países africanos para investir em 2022 
Angola encontra-se na 9.ª posição da lista dos 10 melhores países africanos para investir em 2022, a seguir ao 
Gana e seguida pela Costa do Marfim, numa lista liderada pela Nigéria, segundo a publicação Business Insider 
Africa. Esta publicação destaca as potencialidades de Angola, a sua riqueza em recursos petrolíferos (2.º maior 
produtor de petróleo em África), em gás e em terras agrícolas. Com base no relatório de riscos e oportunidades 
de investimento em Angola, a Business Insider Africa refere que o país tem um PIB de USD 66,49 mil milhões, o 
qual pode vir a ultrapassar USD 100 mil milhões até 2022, de acordo com a Trading Economics. Destaca, ainda, 
que o comércio, os transportes, o armazenamento, a construção e a pesca contribuem para o crescimento do 
PIB, representando “oportunidades de crescimento para os investidores”. Os países africanos têm um enorme 
potencial económico, com oportunidades gratificantes para investidores e parceiros. A lista dos 10 melhores 
países africanos para investir em 2022 é constituída, por ordem decrescente de importância, pela Nigéria, o 
Egipto, a África do Sul, a Argélia, os Marrocos, a Etiópia, o Gana, Angola e a Costa do Marfim. 
Fonte: Angop 
 
Angola com "melhoria significativa" no Índice de Perceção de Corrupção 
Angola é um dos países da África Subsariana com maiores progressos no Índice de Perceção da Corrupção (IPC) 
2021, divulgado pela organização Transparência Internacional (TI), sedeada em Berlim. O IPC classifica 180 
países e territórios segundo os níveis de perceção da corrupção no sector público, numa escala de 0 (altamente 
corrupta) a 100 pontos (limpa da perceção de corrupção), sendo a média da África Subsariana de 33 pontos, a 
mais baixa do mundo, com 44 países a classificarem-se abaixo dos 50 pontos. De entre os países lusófonos, 
Portugal surge no índice na 33ª posição com 62 pontos, seguido por Cabo Verde (39ª posição, 58 pontos); São 
Tomé e Príncipe (68ª posição, 45 pontos); Timor-Leste (82ª posição, 41 pontos); Angola (136ª posição, 29 
pontos), Guiné Bissau (162ª posição, 21 pontos) e Guiné Equatorial (171ª posição, 17 pontos). Angola obteve, 
no IPC 2021, mais 7 pontos do que havia obtido em 2012, "uma melhoria significativa" que a TI atribui às 
medidas significativas na luta contra a corrupção, tomadas após a eleição do Presidente João Lourenço, em 
2017: "As autoridades têm levado a cabo investigações de corrupção de alto nível”; porém, ressalva o relatório, 
"As investigações raramente são abertas noutros casos, levantando dúvidas sobre a existência de justiça 
seletiva", o que leva a organização a sublinhar que, num inquérito datado de 2019, 39% dos angolanos 
manifestava a opinião de que o Presidente estava a “utilizar a luta contra a corrupção como um instrumento 
contra rivais políticos e que aqueles que denunciam a corrupção receiam a retaliação". Quanto à África 
Subsariana, a TI sublinha que, em termos gerais e de acordo com os últimos inquéritos do Afrobarómetro, a 
maioria da população acredita que a corrupção está a aumentar, ao mesmo tempo que expressa insatisfação 
com a forma como a democracia funciona, o que, segundo a TI, “não é surpreendente", porque "a corrupção  

https://www.angop.ao/noticias/agricultura/bm-disponibiliza-usd-400-milhoes-para-agricultura/#:~:text=Cunene%2D%20O%20Banco%20Mundial%20(BM,a%20pobreza%20no%20meio%20rural.&text=Explicou%20que%20o%20projecto%2C%20com,com%20excep%C3%A7%C3%A3o%20da%20de%20Cabinda.
https://www.angop.ao/noticias/economia/angola-na-lista-dos-melhores-paises-africanos-para-investir-em-2022/
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persistente tem andado de mãos dadas com mudanças inconstitucionais de poder em várias partes do 
continente". Noutro domínio, mas também nesta região do mundo, houve governos que impuseram restrições 
desproporcionadas às liberdades civis, muitas vezes sob o pretexto de conter a expansão da pandemia de 
COVID-19. "Os resultados do IPC 2021 devem servir como um alerta para as sociedades de toda a África 
Subsariana. A magnitude dos desafios da corrupção exige as respostas mais arrojadas de sempre” e os líderes 
da região "devem envidar esforços para acelerar a recuperação de ativos" e aumentar novamente a ação global 
contra os fluxos financeiros ilícitos, ajudando a evitar a fuga de capitais, "para que os recursos naturais e os 
fundos públicos possam ser utilizados para apoiar as pessoas que vivem na região”. 
Fonte: Notícias ao Minuto 

 
Empresas 
 
ANGOLA Investor Market pretende dinamizar atração de investimentos 
A empresa Angola Business Group, SA - DAGB apresentou, na semana passada, em Luanda, o projeto de 
lançamento de uma plataforma do investidor, que promete facilitar negócios entre empresas nacionais de 
tecnologia e parceiros estrangeiros, evitando ao mesmo tempo que as startups se tenham que deslocar para 
captar investimentos para a sua concretização – a Angola Investor Market, uma plataforma de âmbito 
internacional, desenvolvida em Madrid, que vai contribuir para acelerar e tornar eficiente o processo de 
captação de investidores. De acordo com o vice-presidente da DABG, Luís Paulino dos Santos, a solução vai ser 
colocada à disposição dos interessados a partir de 28 de junho e servirá de suporte aos projetos individuais, 
inclusive projetos que não conseguem atrair investidores através da Agência de Investimento Privado e 
Promoção das Exportações (AIPEX): "A AIPEX é o organismo do Estado onde estão concentrados aqueles 
projetos que não têm investidores” e a DABG pretende cooperar com a Agência, disse Luís Paulino dos Santos. 
O lançamento oficial da plataforma Angola Investor Market terá lugar em maio, num evento virtual de âmbito 
internacional, com personalidades nacionais e mundiais. 
Fonte: Mercado 
 
EXXON MOBIL contrata 2 sondas para exploração de petróleo e gás na Bacia do Namibe 
Após o levantamento dos dados sísmicos, a contratação das sondas para os blocos 39, 44 e 45 vai marcar o 
arranque de outra fase da exploração na Bacia do Namibe, um ano depois do esperado. A Esso Angola, 
subsidiária da petrolífera americana Exxon Mobil e operadora dos blocos em questão, contratou recentemente 
duas sondas tendo em vista o arranque dos trabalhos de perfuração e exploração nos 3 blocos por si operados 
em águas ultraprofundas. A petrolífera assinou o contrato de serviços com risco com a concessionária nacional, 
a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), em dezembro de 2020. A Sonangol é, para já, o 
único parceiro da Exxon Mobil nesta fase de pesquisa e exploração em que deverão ser perfurados alguns poços 
para perceber se efetivamente existe petróleo e gás na bacia do Namibe. Caso seja encontrado petróleo em 
quantidade que justifique a sua produção e que garanta o retorno para os investidores, prevê-se o arranque da 
produção num período não inferior a 10 anos. O analista Patrício Quingongo revela que, neste momento em 
que o país tenta travar a todo o custo o declínio da sua produção de petróleo, as reservas provadas baixaram 
para 7 mil milhões de barris e estima que, se até 2025 não for feita nenhuma descoberta, as reservas caiam para 
apenas 3 mil milhões de barris.  
Fonte: Expansão 

 
 
 

file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1Y3PEYSS/Angola%20com%20%22melhoria%20significativa%22%20no%20Índice%20de%20Perceção%20de%20Corrupção
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/7956ac52-7783-4cb4-9dc0-79e6c19186de
https://imapp.invisiblemeaning.com/view/articles/0840ac67-dddc-4831-a587-24dedafccf27


 
 

 

 

  
CCIPA News Angola | 2022 

Câmara de Comércio e Indústria Portugal – Angola 
RELAÇÕES DE CONFIANÇA 

 

 
Contributo de € 106 milhões do BFA ajuda BPI a quase triplicar lucros em 2021 
O BFA contribuiu com € 106 milhões para o resultado líquido consolidado do BPI em 2021, no montante de € 
307 milhões, segundo dados oficiais da instituição financeira portuguesa; este contributo de cerca de 34,5% 
permitiu ao BPI um crescimento de 192% face ao exercício económico do ano anterior. Já as participações no 
banco moçambicano BCI permitiram arrecadar € 23 milhões para o lucro consolidado, ao passo que as 
operações em Portugal contribuíram com a maior fatia do resultado - € 176 milhões. Para o Presidente Executivo 
do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, os resultados de 2021 mostram que o BPI está numa forte posição para 
continuar a apoiar as famílias e as empresas no caminho para a recuperação económica: "O Banco continua a 
investir na qualidade dos serviços, na expansão da banca digital e na melhoria da experiência dos clientes, o que 
explica a confiança que os mesmos depositam no BPI, evidenciada pelo crescimento das quotas de mercado. 
Iniciámos agora um novo exercício com a confiança de dispor de uma elevada capitalização e posição de liquidez, 
uma equipa coesa e uma visão estratégica para o crescimento e a sustentabilidade, para a qual contamos 
também com o apoio do nosso acionista CaixaBank". O BPI tem 48,1% do capital do BFA desde o início de 2017, 
após a venda de 2,0% à Unitel por imposição do Banco Central Europeu, que considerou a supervisão angolana 
não equivalente à supervisão europeia. 
Fonte: Mercado 
 
Lucro do Banco BIC aumenta 135% em 2021  
De acordo com cálculos do jornal Mercado tendo por base os balancetes do Banco, o BIC Angola registou um 
lucro de AKZ 50 mil milhões (pelos menos USD 94,9 milhões) no exercício económico de 2021, o que representa 
um crescimento de 135% face ao período homólogo do ano transato, quando o resultado líquido foi de AKZ 21 
mil milhões. Aspetos como o vencimento das aplicações em títulos da dívida pública e do capital investido em 
crédito, visto que se registou uma diminuição nas carteiras de títulos e valores mobiliários (aproximadamente 
35%) e de crédito (quase 12%), comparativamente a 2020 (neste ano, a carteira de títulos e valores mobiliários, 
como indica a informação financeira do BIC, estava orçada em pelo menos AKZ 856,6 mil milhões, tendo 
diminuído AKZ 295,1 mil milhões em 2021 para quase AKZ 561,5 mil milhões), poderão estar na origem deste 
crescimento. Quanto ao crédito, no exercício económico de 2020 a carteira estava quantificada em perto de 
AKZ 662,8 mil milhões e no ano seguinte cifrou-se em cerca de AKZ 582,1 mil milhões, uma diminuição de AKZ 
80,8 mil milhões. Quanto à captação de recursos, o BIC registou uma redução de 3,3% em 2021, face a 2020, 
pelo facto de os depósitos passarem de AKZ 1,34 para AKZ 1,30 biliões. Face aos indicadores do crédito e dos 
depósitos, em 2021 verificou-se uma redução do rácio de transformação de 4%, quando comparado com o 
exercício de 2020. Também houve uma redução (2,3%) do ativo em 2021, comparativamente a 2020, tendo 
passado de AKZ 2,05 para AKZ 2 biliões, como se pôde constatar nos balancetes do 4.º trimestre. À semelhança 
do ativo, registou-se uma diminuição de 1,5% do passivo do BIC, instituição bancária que mais crédito concedeu 
à economia, apesar dos indicadores do ano passado. Desta forma, a conta do passivo passou de pelo menos 
AKZ 1,6 para AKZ 1,5 biliões.  
Fonte: Mercado 

 
GRINER e CMEC selecionadas para a gestão do Aterro Sanitário dos Mulenvos 
As empresas Griner Engenharia, angolana, e CMEC, chinesa, venceram o Concurso Internacional aberto em 
março de 2021 para a Requalificação e Gestão do Aterro Sanitário dos Mulenvos, em Luanda, em regime de 
parceria público-privada (PPP), anunciou fonte do Ministério da Economia e Planeamento (MEP) de Angola. A 
decisão foi publicada no dia 26 de janeiro, em Diário da República, sendo que, numa 1.ª fase, de qualificação, 
se apresentaram a concurso 25 empresas, 11 das quais submeteram documentos para apreciação e apenas 3 
foram qualificadas para a etapa seguinte, que estava reservada à apresentação de propostas. A proposta que 
"mais vantagens apresentou” foi a que resultou da associação entre a Griner e a CMEC, acrescenta o diploma. 
O Projeto de Concessão para a Gestão do Aterro dos Mulenvos, aprovado pelo Despacho Presidencial nº 34/21,  
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de 24 de março, prevê, entre outros aspetos, a triagem e valorização dos resíduos sólidos, através da reciclagem, 
venda dos resíduos reciclados, incineração, produção de biogás e de energia. De acordo com o Despacho 
Presidencial, a abertura do concurso em modelo de parceria público-privada, surge para resolver 
"constrangimentos orçamentais da atual conjuntura”, que tornaram incompatível o modelo anteriormente 
previsto, pondo fim a uma gestão suportada em exclusivo por "recursos ordinários do Tesouro”. A empresa 
Griner Engenharia é uma sociedade angolana que atua no sector da construção civil e obras públicas, com 
atividade em 4 países africanos; a CMEC é uma empresa chinesa de engenharia especializada em construção de 
projetos de energia, água, infraestruturas, agricultura, transporte e indústria e está presente em mais de 60 
países. 
Fonte: Jornal de Angola 
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