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Fundo espanhol disponibiliza dois mil
milhões para impulsionar agro-indústria
nacional
O fundo espanhol Cyrus Empire vai disponibilizar a Angola dois mil milhões de dólares para financiar
41 projectos empresariais nacionais no sector da agro-indústria.

10 Março 2017 | por Lusa/VerAngola (/va/pt/032017/?tpl=101&author=Lusa/VerAngola)

  

A informação foi avançada à imprensa, em Luanda, pelo director da Unidade Técnica para o Investimento Privado (UTIP),
Norberto Garcia, à margem do encontro de trabalho entre grupos financiadores e empresários nacionais.

Norberto Garcia referiu que os 41 projectos já identificados pelo seu departamento surgem para dar resposta às
necessidades dos empresários angolanos dos sectores da agricultura, indústria, turismo, energia e águas, transporte e
comércio.
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"Eles têm um valor global de dois mil milhões de dólares e agora estamos em condições de avançar. Nós precisamos de fazer
acontecer a diversificação da economia do país, precisamos fazer que os projectos dos investidores privados possam
acontecer todos os dias", disse.

Segundo Norberto Garcia, os referidos projectos "são elegíveis" à luz das condições estabelecidas pelo financiador de forma
que os trabalhos sejam concretos e orientados", no sentido de alavancar os projectos dos investidores angolanos e captar
igualmente divisas para o país.

"Porque é importante que esses fundos trabalhem com os nossos bancos privados para que possam trazer divisas ao nosso
país de forma que possamos produzir internamente e exportar. É chegado o momento de fazer trabalhos concretos sobre
projectos de investimentos privados", realçou.

Por sua vez, o representante do Cyrus Empire Funds, Pascal Valentim, manifestou a disponibilidade da organização
espanhola em participar no desenvolvimento da economia angolana, daí que criou o primeiro fundo de investimento para o
país africano.

"Por isso que, graças ao convite pela UTIP ao nosso grupo, tomamos como objectivo criar o primeiro fundo de investimento
em Angola, que estará disponível para a área empresarial angolana, para desenvolver actividades económicas do sector
público ou privado", sublinhou.
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