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O presidente do conselho de administração do Fundo de Garantia de Crédito, João Júlio 

Fernandes, manifestou a disponibilidade da instituição em actuar no mercado de capitais 

de forma a proteger as PME que entrarem para o mercado alternativo de obrigações. A 

informação foi avançada durante o quarto encontro de quadros da Comissão do Mercado 

de Capitais, subordinado ao tema "A alavancagem das empresas para a diversificação da 

economia". 

 

Na ocasião, o chefe de divisão do Departamento de Estudos e Análises da CMC,Carlos 

Vasconcelos,avançou que o problema do financiamento das PME é bastante sensível e que a 

nível do mercado de capitais se tem prestado atenção a este problema. Fez saber que está a ser 

traçado um conjunto de regras mais sensíveis para viabilizar este processo junto destes 

mercados e também um conjunto de soluções que permitam aos investidores maior confiança 

no investimento de títulos de obrigações corporativas de PME. 

Por sua vez, o PCA do Fundo de Garantia revelou que, aquando da publicação das regras sobre 

os mercados regulamentados, o artigo que abarca os fundos de garantias despertou particular 

atenção. "Portanto, está prevista a criação de fundos de garantia para oferecer alguma 

segurança, algum conforto especialmente a investidores não qualificados", alude. 

"Pessoalmente, não me faz nenhuma confusão que o fundo de garantia, que é uma estrutura 

que já está no mercado e está consolidada, venha a prestar o seu serviço às obrigações que as 

PME possam emitir. Naturalmente, pode-se conversar, há uma série de legislação que deve ser 

respeitada, não vejo aparentemente nenhum impedimento se houver vontade." 

Reforçou ainda que a CMC e a BODIVA devem manifestar essa vontade, pois é do interesse do 

Fundo de Garantia de Crédito que se encontrem formas alternativas de se fazer chegar os 

financiamentos às empresas. Fora do mercado de capitais, o Fundo de Garantia de Crédito tem 

actuado como um avalista público do crédito bancário, uma entidade que garante que o 

financiamento é pago caso não seja possível por algum motivo o contraente pagar o crédito. Em 

jeito de balanço, explicou que o ano de 2015 não foi um ano fácil para o Fundo e que 2016 não 



 
 
será melhor. Pois as dificuldades que as empresas enfrentaram, no caso as que recorreram à 

garantia, são as mesmas que a economia nacional está a atravessar. 

"Contudo, a iniciativa da criação do Fundo de Garantia foi positiva da parte do Executivo para 

possibilitar e facilitar que o crédito seja conseguido." João Júlio Fernandes destacou que, para 

além Fundo de Garantia, que está dentro do programa Angola Investe, há também a "bonificação 

dos juros", onde o empresário não paga mais do que 5% no financiamento que contrai junto à 

banca. Desta forma, a garantia e a bonificação acabam por diminuir o risco do financiamento por 

parte das instituições bancárias como defende. Alertou que, na sua actuação no mercado 

financeiro bancário, apesar de actuarem em favor das empresas que não possuem bens para 

hipotecar junto das instituições bancárias, a cobertura da garantia não é de 100%. 

 

Fundo apresenta margens largas para actuar em 2016 

Para o presente ano, o fundo está preparado para avançar com mais garantias, uma vez que o 

mesmo foi criado por decreto presidencial com um capital inicial estatutário de 21 mil milhões Kz 

(200 milhões USD ao câmbio de 100Kz/USD). "Já temos boa parte deste valor, felizmente 50% 

deste capital está em USD, assim, a pressão da desvalorização não se reflecte muito naquilo 

que é o nosso capital. Temos neste momento uma carteira à volta dos 40 mil milhões Kz, e isso 

viabilizou projectos que rondam os 66,8 milhões Kz, graças ao fundo de garantias, temos acima 

de 600 milhões USD de financiamento que foi viabilizado com a nossa ajuda", apontou. 

 

Revelou ainda que o programa Angola lnveste pode suportar ou oferecer garantias a 

financiamentos cinco vezes superior ao seu capital. "O que quer dizer que temos ainda uma 

grande margem até chegarmos a uma carteira de 1000 milhões USD", disse. E defende que tudo 

depende dos bancos, tudo passa pela aprovação do financiamento pelos bancos, se os mesmos 

estiverem disponíveis e quiserem assumir algum risco. Valentina Filipe, secretária de Estado das 

Finanças, que abriu o IV encontro de quadros da CMC, no seu discurso de abertura, em nome 

do ministro das Finanças, falou em confiança e da capacidade do mercado de capitais "colocará 

disposição dos empreendedores soluções de financiamento ajustadas, nos instrumentos 

financeiros e nos prazos, a cada projecto, ao mesmo tempo que remunera os investidores, 

valorizando as sueis poupanças". Acreditamos que a criação deste fundo vai ao encontro disso 

mesmo. 

 

 


