
 

                                                      
 
 

 

 

Mobilização de Investimento Institucional em  

Infra-estruturas em Angola 

6 de Dezembro de 2022 , Luanda 

No contexto do Programa Conjunto UE-CNUCED para Angola: Train for Trade II e com o apoio 

financeiro fornecido pela União Europeia, a CNUCED em parceria com o Ministério da Indústria e 

Comércio (MINDCOM) e o Fundo Soberano de Angola (FSDEA), organizarão uma reunião de alto nível 

para discutir oportunidades, estratégias e medidas práticas para mobilizar investimento institucional 

para o desenvolvimento de infra-estruturas em Angola e maximizar a sua contribuição para o 

desenvolvimento sustentável e inclusivo do país. 

As infra-estruturas desempenham um papel fundamental na construção da capacidade produtiva, na 

melhoria da eficiência económica, no aumento da atractividade de Angola para os investidores 

internacionais, e na melhoria da subsistência da população, incluindo nas zonas rurais, e, em última 

análise, na libertação do potencial de desenvolvimento de Angola. Dados os grandes investimentos 

necessários para o desenvolvimento de infra-estruturas no país, o governo angolano tem vindo a 

promover proactivamente o investimento a longo prazo das instituições financeiras nacionais e 

internacionais no sector.  

Com o objectivo de apoiar os esforços de Angola para mobilizar investimentos institucionais a longo 

prazo para o desenvolvimento de infra-estruturas, com enfoque nas infra-estruturas de transporte e 

logística, o evento reunirá altos funcionários de ministérios relevantes em Angola, executivos de 

investidores institucionais nacionais e internacionais e peritos internacionais em investimento para 

discutir oportunidades e questões estratégicas de investimento em infra-estruturas enfrentadas pelos 

investidores institucionais. 

Em particular, o evento irá destacar oportunidades de investimento para investidores institucionais, 

partilhar estratégias e práticas bem sucedidas a nível nacional e internacional, e analisar medidas e 

instrumentos práticos necessários para atrair investimento institucional em infra-estruturas e 

maximizar a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      
 
 

 

09:00 – 09:50  Palavras de circunstância and keynotes: 

• Excelentíssimo Dr. Carlos Alberto Lopes, Presidente, Fundo Soberano de 
Angola (FSDEA) 

• Sr. James Zhan, Director de Investimento e Empresas e líder do Fórum 
Mundial de Investimento, CNUCED 

• S.E. Ms. Jeannette Seppen, Embaixadora da União Europeia em Angola 

• Sr. Catarino Fontes Pereira, Presidente do Conselho de Administração, 
ARCCLA 

09:50 – 11:05 Oportunidades de investimento em infra-estruturas e o ambiente político em 
Angola 

       Questões para discussão: 

• Oportunidades de investimento em infra-estruturas em Angola 

• O ambiente político para o investimento em infra-estruturas 

• Histórias de sucesso e lições aprendidas no investimento em infra-
estruturas 

Oradores: 

• Sra. Maria de Lourdes Bravo, Administradora paa Comercializacao, 

Dinamizacao das Plataformas Logisticas, ARCCLA 

• Sr. Joaquim Piedade, CEO, Sociedade de Desenvolvimento da Barra do 

Dande 

• Sr. Felipe Berliner, Membro do Conselho Administrativo, Gemcorp 

Perguntas e Respostas 

11:05 – 12:20 Investimento institucional em infra-estruturas e investimento sustentável 

      Questões para discussão: 

• Quais são as últimas tendências e padrões de investimento em infra-
estruturas por parte de investidores institucionais internacionais?  

• Como podem os fundos soberanos e os bancos nacionais de 
desenvolvimento ajudar a catalisar o investimento internacional para o 
desenvolvimento de infra-estruturas? 

Oradores: 

• Sr. Amrane Obeid, CEO, Ithmar Capital, Morroco; Presidente, International 
Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) 

• Sr. Carlos Alberto Katsuya, Gestor Sénior, IFC Angola 
• Sr. Diego Lopez, CEO, Global SWF 

Perguntas e Respostas 

12:20 – 14:00 Pausa para almoço 
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14:00 – 15:15 Mobilizar o investimento institucional em infra-estruturas: estratégias e 
melhores práticas 

      Questões para discussão: 

• Como pode o governo criar um ambiente político favorável ao 
investimento a longo prazo? 

• Como aproveitar as parcerias público-privadas (PPPs) e o financiamento 
misto para atrair investimento institucional em infra-estruturas? 

• Como alavancar a cooperação regional e internacional para facilitar o 
investimento institucional em infra-estruturas? 

Oradores: 

• Sra. Dalila Goncalves, Directora Adjunta, Gabinete de Serviços de Projectos 
da ONU (UNOPS) 

• Professor Bernardo Bortolotti, Director, Sovereign Investment Lab, 
Universidade de Bocconi, Itália 

• Sr. Rahul Agarwal, Vice Presidente, Invest Índia 

Perguntas e Respostas 

15:15 – 16:30 

 

Maximizar o impacto de desenvolvimento do investimento institucional em infra-
estruturas 

      Questões para discussão: 

• Como integrar a sustentabilidade no investimento em infra-estruturas e 
ampliar a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável e 
inclusivo? 

• Como aproveitar os títulos verdes e outros produtos financeiros 
sustentáveis para financiar o desenvolvimento de infra-estruturas e 
maximizar o seu impacto no desenvolvimento? 

• Quais são as últimas tendências em matéria de integração da 
sustentabilidade por parte dos investidores institucionais? 

Oradores: 

• Sr. Yongfu Ouyang, Chefe, Investimento Institucional Sustentável, Divisão 
de Investimento e Empresas, CNUCED 

• Sra. Victoria Barbary, Directora de Estratégia e Comunicação, International 
Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) 

• Sra. Bridget Boulle, Directora de Desenvolvimento Técnico, Climate Bonds 
Initiative 

• Sr. Jesse Baver, Estrategista Sectorial, Infrastructure & Climate Group, 
British International Investment 

Perguntas e Respostas 

 

Financiado pela União Europeia 


