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O papel dos Project Bonds na actual conjuntura económica 
do País 

O desenvolvimento económico e social de um país está ligado à 

qualidade e envergadura dos projectos de infra-estruturas que 

implementa.  

No entanto, o investimento nestas infraestruturas é de certa forma 

desafiante, já que os montantes necessários são muito elevados.  

 

Ora vejamos: em Angola, foi estimado, através do Plano Nacional 

de Desenvolvimento (2013-2017), que é necessário investir AOA 6.300 mil milhões para o 

desenvolvimento de projectos prioritários, nos mais diversos sectores económicos, como o dos 

Transportes, Telecomunicações, Energia e Águas e outros.  

No entanto, actualmente, com a redução drástica no preço do barril de petróleo e com o Governo 

a rever em baixa o Orçamento Geral do Estado (OGE), os projectos do Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND), que na sua maioria iriam ser financiados com recurso à Tesouraria do 

Estado, encontram-se num impasse. 

Complementarmente, o sistema financeiro angolano, tendo em conta a actual conjuntura 

económica, não tem capacidade de financiar os projectos do PND. Dados do BNA indicam que 

os activos totais da Banca, em 2013, rondavam os AOA 6.620 mil milhões. A ARSEG (Agência 

Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros), no seu estudo publicado em conjunto com a 

consultora PWC, indica que a carteira de investimento das seguradoras, em 2013, totalizava 

AOA 62,4 mil milhões e a carteira dos fundos de pensões, AOA 72,3 mil milhões. Estes 

montantes, embora consideráveis, não são suficientes, até porque estão na sua maioria 

"bloqueados" em aplicações financeiras. Adicionalmente, devido a limitações prudenciais 

relativamente ao nível de endividamento dos bancos e os curtos prazos de maturidade (com 

máximos de que vão de 5 a 7 anos), os financiamentos em projectos de infraestrutura, apenas 

através da banca, não se apresentam viáveis. 
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Face a estes desafios, surge a necessidade de se encontrar meios alternativos de financiamento 

que mobilizem altos níveis de capital, para o investimento em infraestruturas, considerando que 

o desenvolvimento de projectos sustentáveis não pode cessar. Os Project Bonds (ou obrigações 

destinadas ao financiamento projectos de infra-estruturas) são títulos emitidos no mercado de 

valores mobiliários para o financiamento de projectos estruturantes, em que os fluxos de caixa 

gerados pelo projecto estão "'ligados" ao pagamento dos juros e o reembolso do capital. Os 

montantes de financiamento são elevados e os prazos de emissão são alargados (20-30 anos). 

A emissão destas obrigações é feita através de sociedades privadas de propósito específico 

(SPV) que detenham know-how reconhecido na gestão e implementação de projectos, e tendo 

em vista os benefícios económicos e sociais que estes projectos têm para o país, o Estado 

intervém, por via das Parcerias Público-Privadas (PPP). 

Na prática, um projecto promovido por uma PPP envolve vários tipos de investimento. Como por 

exemplo, o projecto de construção e manutenção de uma ponte pode ser financiado através da 

banca (entre 2-3 anos, para a construção), bem como pode ser financiado, com a emissão de 

project bonds, a mais longo prazo para a cobertura de custos adicionais de construção e os 

custos de manutenção da ponte. Porém ao utilizar o modelo de PPP, é importante que se 

identifique claramente e não se descura o papel de cada interveniente, - o estatal e o privado. 

De outra forma poderão ser vivenciados os insucessos de outras latitudes. Essencialmente, o 

processo de emissão de project bonds para o financiamento de infraestruturas em Angola, irá 

traduzir se numa transversalidade de benefícios. 

Ou seja, por se materializar através do Mercado de Capitais permitirá o alargamento da base de 

investidores em projectos de infraestruturas, o que, em contrapartida, possibilitará ao emitente 

angariar os montantes elevados necessários para o investimento no projecto. Comparativamente 

à solução de financiamento bancário, um projecto financiado através da emissão destas 

obrigações beneficiará de maturidades mais alargadas, traduzindo-se ainda num custo de 

obtenção de capital (ex. taxa de juro) mais reduzido. Adicionalmente, o Estado, representado 

nas PPP, para além de obter proveitos de eficiência e garantir uma melhor aplicação de capital 

público, poderá ainda dar uma percepção de segurança ao mercado, utilizando mecanismos de 

garantia da operação. Por fim, os investidores institucionais (bancos, seguradoras, fundos de 

pensões) poderão observar no Mercado de Capitais uma forma de diversificação da sua carteira 

de investimentos. A título de conclusão, os project bond são uma alternativa, a considerar, tendo 

em vista não só o desenvolvimento económico e social do país, como também o do sistema 

financeiro, criando profundidade e consequentemente atractividade para o Mercado de Capitais 

nacional. 


