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Fundo de Risco vai contribuir para diversificação da
economia, diz ministro
Luanda - O Fundo Activo de
Risco Angolano (Facra) vai
para a diversificação da
económica nacional, disse
Luanda, o ministro da
Abraão Gourgel.

Capital de
contribuir
actividade
hoje, em
Economia,

Segundo o governante, que falava
durante o lançamento do Facra, estudos
em todo o mundo mostraram que o
capital de risco foi um importante motor
para o progresso económico, aumento
da competitividade e o suporte à
inovação e ao empreendedorismo.

Angop

16:46 - Adiada Feira
Internacional de Minas
15:17 - Responsável
pede maior
investimento no ramo
industrial
11:39 - Cinco bancos
angolanos se destacam
no mercado interno
11:06 - Pau-rosa será
transformado em
espaço de exposição

Ministro da Economia, Abraão Gourgel

Para o ministro da Economia, o
endividamento prevalecente em muitas pequenas e médias empresas, Pme tem
exposto os bancos comerciais a níveis elevados de risco no acto de concessão de
créditos, tornando o custo do empréstimo mais elevado para as Pme.
Abraão Gourgel notou que o Facra vai impulsionar capacidades de empreendedorismo
e de negócios, participando activamente na gestão das Pme através do acesso a
serviços profissionais de alto nível.
Até 2022, o impacto positivo do Facra vai resultar num crescimento de mais de USD
10 biliões no Produto Interno Bruto (PIB) e na criação de mais de 500 mil novos
empregos, diversificando a economia para além do petróleo e aumentando a
competitividade global de Angola.
A par das iniciativas de bonificação de juros e do fundo de garantias já instituídos, o
Facra é a terceira actividade da vertente do financiamento do programa Angola
Investe.
A gestão do Facra foi atribuída à Sociedade Kwanza Gestão de Participações
Empresariais S.A.
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