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Solférias 
promove 
viagens 
à Terceira para 
ver cetáceos

Na primeira emissão de sempre de 
dívida a 10 anos, a Região Autónoma 
dos Açores colocou 223,5 milhões de 
euros com uma taxa de juro pouco aci-
ma de 1%, segundo o jornal Negócios.

De acordo com a agência Bloom-
berg, a procura superou os 300 milhões 
de euros e o preço final foi fixado em 48 
pontos acima da “yield” das obrigações 
do Tesouro portuguesas a 10 anos. 

Na Segunda-feira, dia em que a 
emissão chegou ao mercado, o preço 
oferecido aos investidores estava em 50 
pontos base.

A taxa de juro ficará assim ligeira-
mente acima de 1%. 

A “yield” das OT a 10 anos estava an-
teontem nos 0,60% e ontem cedia para 
os 0,52%.  

Os títulos que os Açores emitiram 
têm maturidade em 23 Julho de 2029, 
um cupão anual, e serão cotados em 
Lisboa.

 O Beka Finance e o Credit Agricole 
CIB foram os bancos colocadores.

Segundo a Bloomberg, os Açores têm 
247 milhões de euros em obrigações no 
mercado, sendo que o encaixe com esta 
emissão servirá para refinanciar dívida 

já existente e financiar alguns projectos 
de investimento.

O ‘rating’ das agências
 
A Região Autónoma dos Açores con-

ta com uma notação financeira de Ba1, 
por parte da Moody’s, o que coloca o ra-
ting no patamar de “lixo”. 

Já a Fitch tem uma nota de BBB-, 
um degrau acima do nível de investi-
mento especulativo. 

Também a DBRS, na semana passa-
da, atribuiu aos Açores uma classifica-
ção acima de “lixo”.

A Fitch refere que o rating dos Aço-
res tem por base a previsão de que o 
produto interno bruto (PIB) da região 
cresça cerca de 2,8% ao ano, “levando a 
um crescimento semelhante das recei-
tas operacionais”. 

Já a despesa operacional deverá au-
mentar entre 2,5% e 2,6%, segundo a 
Fitch.

Num comentário ao facto de a DBRS 
e a Fitch terem classificado a dívida dos 
Açores num nível acima de “lixo”, o Vi-
ce-presidente do Governo Regional dos 
Açores, Sérgio Ávila, assinalou que a 
“avaliação que os mercados financeiros 
internacionais fazem dos Açores, refor-
ça ainda mais a capacidade da Região 

de passar a emitir nos mercados inter-
nacionais”. 

“Temos neste momento, conforme 
é do conhecimento público, a ocorrer 
uma primeira emissão obrigacionista 
a 10 anos nos mercados internacio-
nais que, com esta classificação, poderá 
atrair ainda mais investidores e fazer 
com que o resultado desta operação 
seja ainda mais positivo do que aquele 
que já estamos a sentir nos mercados 
internacionais”, frisou Sérgio Ávila no 
comunicado publicado no site do Go-
verno Regional no sábado.

De acordo com os registos da Bloom-
berg, 2001 foi o último ano em que os 
Açores emitiram dívida no mercado in-
ternacional, colocando menos de 100 
milhões de euros em títulos a 7 anos. 

Para o vice-presidente, os ratings da 
DBRS e da Fitch dão “um sinal claro 
da situação e do enquadramento das 
finanças públicas regionais”, bem como 
“de garantia da solidez das finanças pú-
blicas” dos Açores, sublinhando que, 
neste momento, “os mercados financei-
ros internacionais têm da parte dessas 
agências um aconselhamento para in-
vestirem na Região”.

O operador turístico Solférias está 
promover uma viagem à Ilha Terceira 
com voos, duas noites de alojamento 
e observação de cetáceos, desde 266 
euros por pessoa em quarto duplo.

Os programas incluem voos TAP de 
ida e volta à saída de Lisboa e do Por-
to, taxas, transferes, seguro de viagem, 
observação de cetáceos e duas noites de 
alojamento e pequeno-almoço.

A actividade de observação de 
cetáceos é uma viagem de barco de 
cerca de três horas e inclui garantia de 
avistamento de pelo menos uma espé-
cie de mamífero marinho listada nos 
Açores, sendo que no caso de não ser 
avistada qualquer espécie os clientes 
recebem outro passeio gratuito. Se o 
cliente não tiver disponibilidade para 
fazer outro passeio nos sete dias se-
guintes será reembolsado.

Região endivida-se em 223,5 milhões de euros 

Primeira emissão de dívida a 10 anos 
com juros mais altos do que a República

Ribeira Grande recebe chaves da cidade 
de East Providence 

A vice-presidente da Câmara da Ri-
beira Grande, Tânia Fonseca, recebeu 
as chaves da cidade de East Providence, 
cerimónia que teve lugar no Salão No-
bre dos Paços do Concelho e integrada 
numa visita que uma comitiva do esta-
do de Rhode Island está a realizar ao 
município ribeiragrandense.

As chaves da cidade, que simboli-
zam o manter de portas abertas a todos 
aqueles que queiram visitar a cidade de 
East Providence, foram ofertadas pelo 
Presidente Robert da Silva, autarca 
que lidera uma comitiva com cerca de 

vinte pessoas que está de visita à Ribei-
ra Grande.

Na ocasião, Tânia Fonseca realçou a 
intenção de ir mais além.

“Queremos retomar as ligações en-
tre as duas cidades irmãs e aprofundar 
ligações no futuro que revitalizem os 
laços culturais existentes. Temos mui-
tos emigrantes e descendentes de emi-
grantes a viver em East Providence e 
importa manter viva a ligação que eles 
têm com as suas origens”, explicou.

A Vice-presidente recordou, a pro-
pósito, que no final da semana passa-

da já tinha recebido e congratulado a 
vereadora do município de East Provi-
dence, Anna Sousa, por recentemente 
ter sido atribuído à Taunton Avenue o 
nome honorário de Avenida da Ribeira 
Grande.

Para além da recepção da comitiva 
nos Paços do Concelho, Tânia Fonseca 
acompanhou os visitantes num périplo 
à Casa do Município, local onde os vi-
sitantes puderam contcatar com um 
pouco da história do concelho e conhe-
cer o seu desenvolvimento ao longo dos 
anos.


