
 
 

Estado emite dívida para financiar infraestruturas 

O País  

Hélder Caculo  

14/10/16 

Vera Daves, a nova presidente da Comissão do Mercado de Capitais disse que o objectivo 

é utilizar o know-how e a estruturas dos bancos comerciais para captação de 

financiamento que serão destinados a projectos de infraestruturas públicas. 

No âmbito do programa de emissão de obrigações destinadas ao financiamento de projectos de 

infraestruturas públicas, por intermédio de parcerias público-privadas (Programa de Emissão de 

Project Bonds), a Comissão do Mercado de Capitais (CMC) assinou ontem, em Luanda, um 

memorando de entendimento com três bancos comerciais angolanos. Trata-se dos bancos 

Millennium Atlântico, Standard Bank e Económico. Um dos objectivos é permitir a identificação 

de projectos de infraestruturas públicas, definidos no âmbito do Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND) 20122017, aptos a serem financiados. Outro objectivo é contribuir, por 

esta via, para a dinamização e diversificação dos sectores económicos e impulsionar o 

desenvolvimento do tecido empresarial nacional. 

À imprensa, Vera Daves, PCA do CMC explicou que o "Project Bonds" traz como novidade a 

inclusão do sector privado no financiamento de infraestruturas públicas especificas. " São 

projectos que devem ter um potencial de rentabilidade grande, custos que sejam facilmente 

incorporáveis naquilo que é o potencial de rentabilidade a fim de serem atrativos para o sector 

privado", disse. A economista, recentemente nomeada para o cargo de PCA da CMC, sublinhou 

igualmente que o Programa de Emissão do Project Bonds está aberto a todas as instituições 

financeiras interessadas.  

Os detalhes operacionais do referido processo vão ser discutidos à posterior. Numa primeira fase 

pretende-se acautelar que a emissão de obrigações seja realizada de forma livre e transparente 

atendendo as necessidades as expectativas dos investidores. "A CMC juntamente com os 

bancos comerciais, vão unir esforços no sentido de olharem para o PND 2012-2017 e outros 

projectos públicos que carecem de financiamentos, assim como analisar o potencial de 

rentabilidade dos mesmos", explicou Vera Daves.  

Por sua vez, Jorge Ramos, Director do Gabinete de Banca de Investimento do Banco Económico 

garantiu a disponibilidade daquela instituição financeira em apoiar o programa. "Penso que 



 
 
estamos preparados tecnicamente para implementar esse tipo de financiamento. O Banco 

Económico quer financiar projectos através de emissão de obrigações e vamos priorizar 

infraestruturas em sectores chaves como energia, águas, transportes e saneamento básico", 

garantiu. Da parte do Standard Bank Angola veio igualmente a garantia do seu apoio ao "Project 

Bonds". " É um mecanismo de financiamento alternativo às fontes tradicionais. Portanto, poderá 

despertar interesse de muitos investidores", frisou Nuno Ribeiro, Director da Banca de 

Investimento do banco.  


