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Finanças Sustentáveis
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A nível mundial, as emissões dos títulos sustentáveis aumentaram 
exponencialmente nos últimos cinco anos, números de emissões acumuladas a 

31/12/2020, foram de 2.207 emissões
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O presidente do Conselho de Administração do Instituto de Ges-
tão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), Patrício Bicu-
do Vilar, justificou a celeridade do processo de preparação do 
Banco de Comércio e Indústria (BCI) entre os activos de grande 
dimensão listados no Programa de Privatização (PROPRIV) por 
ser menor e menos complexo para a sua alienação plena.

Activo
BCI

Finanças sustentáveis das expres-
sões mais em voga no panorama 
financeiro internacional, enqua-
dra-se nas necessidades de finan-
ciamento presentes sem compro-
meter a capacidade das gerações 
futuras.  

Com a consolidação do Acordo 
de Paris, a União Europeia (UE) 
apresenta-se na vanguarda da luta 
contra as alterações climáticas, 
com definições de normas, acções 
e políticas de financiamento sus-
tentável a nível mundial. 

Finanças sustentáveis, no Mer-
cado de Valores Mobiliários 
(MVM), responde por emissões de 
títulos sustentáveis (o que signifi-
ca? Simplesmente, empresas pro-
curam financiamento emitindo 
obrigações com o intuito de reso-
lução de problemas relacionadas 
com a sustentabilidade do plane-
ta), designadamente: Títulos Ver-
des, Títulos Azuis, Títulos Sociais 
e Títulos Sustentáveis.    

A nível mundial, as emissões 
dos títulos sustentáveis aumenta-
ram exponencialmente nos últi-
mos cinco anos, números de emis-
sões acumuladas a 31/12/2020, 
foram de 2.207 emissões (1.428 
emissões green, 178 emissões sus-
tainability e 601 emissões social), 
no qual o registo do volume de 
emissões num valor aproximado 
de 600 mil milhões de Euros.  

Perante este cenário e conforme  
já referido, o tema da sustentabi-
lidade e o seu impacto no mundo 
das finanças nunca foi tão debati-
do e nem despertou tanto interes-
se como nos dias de hoje, especial-
mente devido a crise gerada pela 
pandemia da Covid-19, diante da 
qual, diversos países e organiza-
ções passaram a defender uma 
recuperação económica mais sus-
tentável e resiliente. 

Nesta conformidade, salienta-
se cada vez mais para a necessida-
de dos órgãos reguladores do 
sistema financeiro (bancos cen-
trais, mercado de capitais e sector 
segurador), chamarem para si a 
responsabilidade da criação de 
políticas e regulamentos focados 
na gestão dos riscos de sustenta-
bilidade (deficiência nas acções 
climáticas, perda de biodiversi-
dade, condições climáticas extre-
mas, doenças infecciosas, etc.), 
assim como a divulgação de boas 
práticas ambientais e de governa-
ção corporativa (práticas ESG – 
Enviroment Social and Gover-
nance) que deverão ser adoptadas 
pelas entidades sob sua supervi-
são, seja para a protecção do in-
vestidor ou para difusão da infor-
mação de maneira  geral ,  
propiciando uma maior eficiência 
e credibilidade na atracção de in-
vestimentos voltados para as fi-
nanças sustentáveis. 

Cabo Verde no contexto 
de finanças sustentáveis 
No que toca a finanças sustentá-
veis, efectivamente, Cabo Verde 
apresenta como um polo atractivo 
para a emissão de títulos susten-
táveis, nomeadamente o Azul, 
Verde e o Social. As economias 

azuis e verdes foram identificadas 
como um Objectivo de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) “Ace-
lerador – chave” da sua ambição 
2030 no Plano Estratégico de Des-
envolvimento Sustentável (PEDS) 
que mapeia seu potencial catalíti-
co em vários ODS da ONU.  

O MVM cabo-verdiano, na pro-
moção dos sustentáveis já conta 
com algumas parcerias estratégi-
cas, tais como, a cooperação com 
a LuxDev, o PNUD e a Bolsa de Va-
lores, entre outros, numa pers-
pectiva de responder com quali-
dade a esta nova vaga de 
financiamento, onde os investi-
dores estão conscientes da aplica-
ção dos seus recursos financeiros 
e acompanharem a exequibilida-
de de todo o projeto financiado.  

Tem havido um engajamento de 
vários stakeholders na partilha de 
conhecimentos e de esforços, de-
rivando daí o surgimento do pri-
meiro regulamento para a Emis-
são de Títulos Verdes, e em 
execução o regulamento dos Títu-
los Sociais, com um entendimento 
da necessidade da produção de um 
regulamento aplicável aos Títulos 
Azuis e sustentáveis, acomodando 
as boas práticas internacionais 
consolidadas e recomendadas 
pelo CBI, ICMA e IOSCO. Assim, 
espera-se que até ao final do ano 
haver emissão, tanto dos verdes, 

como dos sociais.  
Numa perspectiva futura, apos-

ta-se numa maior emissão dos títu-
los sustentáveis, apoiados no ob-
jectivo de captação do investimento 
estrangeiro direto, bem como, das 
condições naturais atractivas exis-
tentes em Cabo Verde. Espera-se 
um esforço maior dos stakeholders 
na criação de acesso as pequenas e 
médias empresas no mercado das 
finanças sustentáveis, com a pro-
moção activa da autoridade - Su-
pervisor e Regulador – A Auditoria 
Geral do Mercado de Valores Mo-
biliários, instituída no país em 
Maio de 1998.  

Angola no contexto de 
finanças sustentáveis 
Em Angola, a Comissão do Merca-
do de Capitais (CMC) tem promo-
vido iniciativas que visam desen-
volver o mercado de capitais 
angolano e a sustentabilidade das 
actividades dos players do merca-
do, consubstanciando-se na emis-
são de títulos verdes - green bonds 
e azuis - blue bonds, bem como, na 
constituição de produtos alterna-
tivos de poupança, para investido-
res com rendimentos mais redu-
zidos, o que tem contribuído para 
a democratização do acesso às di-
ferentes alternativas de investi-
mento e/ou financiamento. 

Um outro exemplo de iniciativa 
alinhada ao fomento das finanças 
sustentáveis, em particular aos 
ODS 8 e 9  da ONU, é a alteração, 
em carteira, aos Regulamentos da 
CMC n.º 2/17, sobre os Mercados 
Regulamentados e Regulamento 
n.º 2/15, dos Auditores Externos 
por forma a garantir as condições 
mínimas para o surgimento de um 
segmento de mercado destinado 

às PME por via da Bolsa de Dívida 
e Valores de Angola (BODIVA). 

Na senda da diversificação da 
actividade económica, estímulo à 
inovação e a criatividade, tem-se 
promovido o financiamento cola-
borativo ou crowdfunding na mo-
dalidade de investimentos, por 
trata-se de um instrumento que 
viabiliza a captação de recursos 
por startups e empresas de peque-
no porte através de plataformas 
online. 

Fruto da promoção, o MVM an-
golano já conta com o primeiro 
fundo de investimento sustentá-
vel, o Dual Impact Fund – fundo de 
capital de risco, que representa 
um marco significativo para a in-
dústria de Organismos de Investi-
mento Colectivo, a economia no 
geral e fundamentalmente para as 
pequenas e médias empresas liga-
das as práticas ESG.    

Não obstante a este facto, a CMC 
tem em carteira de 2022 a 2024, a 
realização de conferências e/ou 
seminários e Webinars, com os 
players do mercado, visando des-
pertar o mercado sobre tais práti-
cas, a sua importância para as 
empresas e investidores, bem 
como, discutir mecanismos ou 
modelos de adesão das práticas 
ESG e torná-las mais atractivas e 
sustentáveis.   

Ademais, com a previsão do ar-
ranque do mercado de acções e a 
necessidade de atracção de inves-
tidores não residentes é impor-
tante que a CMC tenha o apoio de 
entidades internacionais com ex-
periências na implementação des-
tas iniciativas e desenvolva acções 
para abordar os players do merca-
do sobre desenvolvimento sus-
tentável e a sua relevância. 

As referidas conferências pode-
rão servir não apenas para tornar 
conhecidas as melhores práticas 
ambientais, sociais e de gover-
nanção corporativa para empre-
sas emitentes, como também, 
analisar a pertinência da criação 
de um “Guia de Boas Práticas 
ESG”, que a seu tempo poderá ga-
nhar o estatuto de Regulamento, 
tal como de uma organização sem 
fins lucrativos representada por 
gestores empresariais compro-
metidos em promover iniciativas 
ESG em Angola. M 
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