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• Apresentar o Projecto de Regulamento sobre os Organismos de Investimento Colectivo (OIC) de Capital de Risco;

• Colher contribuições ou sugestões de melhoria.
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I. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL



1.1. O Porquê do Capital de Risco?

O capital de risco constitui uma alternativa para capitalizar as empresas (PME), em especial 
pelas dificuldades que estas encontram em fase de desenvolvimento e crescimento.

É um investimento no capital social ou outros activos patrimoniais (Equity) de PME ou na sua 
criação e desenvolvimento, em sectores de mercado altamente competitivos e caracterizados 
pela inovação de produtos, serviços, processos de produção ou distribuição, com grande 
potencial de crescimento e rentabilidade.

É uma das principais fontes de financiamento para jovens empresas, “start-up’s” e investimentos 
de risco com elevado potencial de rentabilização.



1.1. O Porquê do Capital de Risco?

Private Equity: Capital captado por uma empresa de forma privada (sem recorrer ao mercado 
público);

Estas empresas captam fundos de investidores por um período de tempo definido e estão 
mandatadas a investir o dinheiro em participações de capital em empresas.

Na perspetiva das empresas, o capital de risco é uma fonte alternativa à tradicional escolha 
entre o crédito bancário e a cotação em bolsa.

Na perspetiva do investidor, o capital de risco representa uma participação mais forte na 
governança de um portfólio de companhias e, nalguns casos, o acesso a oportunidades de 
investimentos privados inacessíveis de outra forma.



1.1. O Porquê do Capital de Risco?

Capital de Risco face vs Endividamento Tradicional
Capital de Risco Financiamento Tradicional

Perspectiva de médio e longo prazo Qualquer prazo

Empenho total até ao desinvestimento Análise do risco de solvabilidade e exigência de garantias patrimoniais

Disponibiliza o financiamento com objectivos de crescimento e 

valorização do negócio.

Salvaguarda do risco. Quanto mais conservadora a situação patrimonial e 

financeira da empresa, mais

o recurso ao crédito fica facilitado

Pagamento de dividendos e amortização do capital dependente dos 

resultados da empresa
Imposição de planos pré-definidos de reembolso e pagamento de juros

A rentabilidade do Capital de Risco está dependente dos resultados do 

negócio

O retorno depende apenas do cumprimento do plano de pagamentos e 

da manutenção dos activos apresentados em garantia.

Se o negócio for inviável, o Capital de Risco fica na mesma posição de 

qualquer outro sócio da empresa. Não tem garantias especiais e a sua 

remuneração está dependente do sucesso da empresa.

As garantias conferem aos financiadores tradicionais

uma posição credora privilegiada.

O Capital de Risco tem sempre por objectivo valorizar o negócio. Se 

algo correr mal, o Capital de Risco irá trabalhar em conjunto com o seu 

parceiro de negócio para encontrar as melhores soluções

Se existirem sinais de problemas, os financiadores tradicionais 

procurarão renegociar a dívida, impondo mais garantias ou precipitando o 

reembolso,

para salvaguardarem a sua posição

O Capital de Risco é um parceiro da empresa, que partilha os riscos do 

negócio e que contribui para a sua gestão e valorização

O seu interesse principal é o cumprimento dos planos de pagamento e 

reembolso. Poderão prestar assistência à gestão como serviço adicional, 

mas isso dependerá da entidade financiadora e das relações globais com 

a empresa



1.2. Segmentos do Capital de Risco

Seed Capital (capital semente)

• Financiamento dirigido a projectos empresariais em fase de desenvolvimento, antes mesmo da
instalação do negócio, envolvendo muitas vezes o apoio a estudos de mercado para determinar a
viabilidadede de um produto ou serviço, mas também ao desenvolvimento de produto a partir de
projectos ou estudos.



1.2. Segmentos do Capital de Risco

Early Stage (Start-Up)

• Implica o investimento no capital de empresas já existentes e a funcionar, ou em processo final de

instalação, com um projecto desenvolvido, mas que não iniciaram ainda a comercialização dos produtos

ou serviços.



1.2. Segmentos do Capital de Risco

Expansão

• Também designado de desenvolvimento ou de crescimento, é destinado a empresas que atingiram

maturidade, mas que não têm capacidade própria para expandir o seu negócio, aumentar a sua

capacidade de produção ou desenvolver técnicas de comercialização e promoção.



1.2. Segmentos do Capital de Risco

Turnaround (Resgate)

• Destinado a empresas com uma situação financeira difícil, pré-insolvência. Tem como objectivo

implementar projectos de reestruturação económica e recuperação financeira.



1.2. Segmentos do Capital de Risco

• Destina-se a apoiar a aquisição do controlo da empresa pela Administração ou
por sócios minoritários. Exemplos destas operações vão da aquisição de
subsidiárias de grandes grupos empresariais pelos seus gestores, até à
aquisição do controlo de empresas ou grupos familiares, prévios à sua cotação
em mercado de bolsa.

Management Buy-Out (MBO)

• Destina-se a suportar a tomada de controlo da Administração de uma empresa
por uma equipa de gestores externa.

Management Buy-In (MBI)



1.2. Segmentos do Capital de Risco

• Também designado de Capital de Substituição, permite a um investidor
tradicional da empresa (não relacionado com Capital de Risco, um outro
accionista, p.e.) adquirir a participação de outro investidor.

Replacement Equity (Capital de Substituição)

• Destinado a suportar a transição de uma empresa para cotação em mercado de
bolsa.

Bridge Financing



1.3. Ameaças e Oportunidades do Mercado Nacional

Ameaças

Situação económica e financeira: 
Conjuntura de recessão

Ausência de Know-How; Resistência 
cultural no meio empresarial

Existência de alternativas de investimento 
de menor risco e taxas de rentabilidade 
elevadas

Ausência de estatísticas credíveis e 
deficiências no relato financeiro das PME

Oportunidades

Situação económica e financeira: Sectores 
económicos com elevado potencial de 
crescimento

Estrutura da Banca Nacional

Oportunidades de investimento em todos 
os segmentos do Capital de Risco



1.4. Desinvestimento: a Saída do Capital de Risco

Venda da participação aos seus antigos titulares, tanto de forma espontânea como pré-
negociada logo no momento do investimento. Contratos-promessa, opções call e put e MBO 
são as variantes mais comuns.

Venda da participação a terceiros, quer a investidores tradicionais como a outros investidores 
de Capital de Risco (caso em que o desinvestimento assume a designação de secundary buy-
out).

Venda em Mercado de bolsa, em especial quando o Capital de Risco assumiu a natureza de 
bridge financing. Esta é uma das formas preferidas de desinvestimento nos mercados mais 
desenvolvidos.



II. ENQUADRAMENTO REGULAMENTAR



2.1. Estrutura do Diploma

Capítulo I – Disposições Gerais

Capítulo II – Autorização para Constituição das SCR e dos ICR

Capítulo III – Processo de Registo dos OIC-CR

Capítulo IV – Exercício da Actividade

Capítulo V – Avaliação dos Activos

Capítulo VI – Organização da Contabilidade, Encargos e Receitas

Capítulo VII – Conflito de Interesses

Capítulo VIII – Disposições Finais

31 artigos, 8 capítulos e 5 anexos



2.1. Estrutura do Diploma

• Declaração do Banco Comercial sobre a Capacidade Económica e Financeira dos 
Accionistas Fundadores

ANEXO I

• Declaração de Idoneidade para cada um dos Accionistas Fundadores, Membros  
dos Órgãos Sociais e dos Titulares de Participações Qualificadas

ANEXO II

• Exposição Ilustrativa da Estrutura de Grupo

ANEXO III

• Composição da Carteira de Investimento

ANEXO IV

• Aquisição e Alienação de Activos

ANEXO V



2.2. Objecto e Âmbito do Diploma

Objecto – artigo 1.º

Desenvolve o regime previsto no DLP n.º 4/15, de 16 de Setembro – Regime 
Jurídico dos OIC de Capital de Risco (OIC-CR), sobre as seguintes matérias:

• Autorização para constituição e registo das SCR e dos ICR;

• Registo dos FCR;

• Capital mínimo subscrito dos FCR e das SCR;

• Critérios de avaliação dos activos que constituem o património dos OIC-CR;



2.2. Objecto e Âmbito do Diploma

Organização da contabilidade;

Deveres de prestação de informação;

Exigência de idoneidade dos membros dos órgãos sociais e titulares de participações qualificadas;

Exercício da actividade;

Regras destinadas a prevenir e a gerir adequadamente conflito de interesses e conteúdos das políticas de 
prevenção e de gestão de conflito de interesses.

Objecto – artigo 1.º



2.2. Objecto e Âmbito do Diploma

Sociedades 
de Capital de 

Risco 

(SCR)

Investidores 
de Capital 
de Risco 

(ICR)

Fundos de 
Capital de 

Risco 
(FCR)

Âmbito – artigo 2.º

Actividade de investimento em capital de risco desenvolvida:



2.3. Processo de Autorização para Constituição das SCR e ICR

• Requerimento a solicitar a autorização para constituição;

• Projecto de estatutos, com indicação do tipo de operações a realizar;

• Identificação dos accionistas fundadores e respectivas participações sociais;

• Prova de capacidade económica e financeira dos accionistas fundadores: 

Declaração do banco comercial em que tenha conta domiciliada;

• Estudo de viabilidade económica e financeira, projectado para os primeiros 5 anos de actividades;

• Exposição fundamentada sobre a adequação da estrutura accionista; 

Artigo 3.º



2.3. Processo de Autorização para Constituição das SCR e ICR

• Documento comprovativo da idoneidade dos accionistas fundadores: 

Pessoas singulares: 

o Declaração pessoal; 

o Certificado do Registo Criminal; 

o Cópia do NIF.

Pessoas colectivas: 

o Cópia do NIF; 

o Certidão negativa da Repartição Fiscal; 

o Certidão negativa do INSS;

o Cópia autenticada da acta do órgão competente, deliberando a participação na nova sociedade.

• Documento comprovativo da proveniência dos fundos a serem utilizados para a constituição;

• Apresentação do comprovativo de um depósito prévio correspondente a 5% do capital social mínimo exigido: 
Kz 100.000.000,00.

Artigo 3.º



2.4. Processo de Registo

Requerimento de solicitação do registo para o exercício de actividade;

Cópia autenticada da escritura pública de constituição e do estatuto social;

Cópia autenticada da Certidão do Registo Comercial actualizada;

Lugar da sede e identificação de sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de 
representação, se aplicável;

Data prevista para o início da actividade;

Instrução do pedido de registo das SCR e dos ICR – artigo 8.º



2.4. Processo de Registo

Instrução do pedido de registo das SCR e dos ICR – artigo 8.º

Regulamento interno;

Acordos parassociais celebrados por titulares de participações qualificadas, no caso das SCR;

Contratos celebrados com terceiros para a gestão dos créditos e respectivas garantias;

Cópia autenticada da acta de nomeação dos membros dos órgãos sociais.



2.4. Processo de Registo

Requerimento a solicitar o registo;

Cópia autenticada da escritura pública de constituição e do estatuto social da entidade gestora; 

Cópia autenticada da Certidão do Registo Comercial actualizada da entidade gestora;

Deliberação do órgão competente da entidade gestora para promover o registo;

Exposição sobre os objectivos de registo;

Regulamento de gestão;

Instrução do pedido de registo dos FCR – artigo 9.º



2.4. Processo de Registo

Instrução do pedido de registo dos FCR – artigo 9.º

Cópia do contrato de depósito;

Cópia do contrato com o agente de intermediação para assistência à oferta;

Cópia do contrato de comercialização das unidades de participação, se aplicável;

Projecto do anúncio de lançamento e do prospecto;

Descrição sobre a modalidade de subscrição das unidades de participação nos FCR;

Estudo de viabilidade económica e financeira do FCR.



2.4. Processo de Registo

Decisão: 90 dias – artigo 10.º

Recusa do pedido de registo – artigo 11.º

Suspensão do registo: máximo 60 dias – artigo 12.º

Cancelamento do registo – artigo 13.º

Averbamento – artigo 14.º

Capital social mínimo subscrito dos FCR: Kz 100.000.000,00 – n.º 2 do artigo 9.º



2.5. Deveres dos OIC-CR e da Entidade Gestora

Deveres dos OIC-CR

• Dispor dos meios técnicos, materiais e 

humanos – artigo 15.º;

• Deveres de Informação:

 Informação semestral – artigo 17.º:

o Composição da carteira de investimento;

o Capital, desempenho e comissões; 

o Participantes e unidades de participação; 

o Aquisição e alienação de activos; 

o Relatório e contas.

 Informação anual – artigo 18.º:

o Relatório de gestão;

o Balanço, demonstração dos resultados, 

demonstração dos fluxos de caixa e 

anexos;

o Relatório de auditor externo registado na 

CMC;

o Acta da Assembleia Geral sobre 

aprovação das contas;

o Demais documentos de prestação de 

contas exigidos por lei ou regulamento.



2.5. Deveres dos OIC-CR e da Entidade Gestora

DEVERES DA ENTIDADE GESTORA – artigo 16.º

• Exercer a sua actividade com o objectivo de proteger os legítimos interesses dos titulares das unidades 

de participação de maneira justa e equitativa;

• Abster-se de intervir em negócios que originem conflito de interesses com os titulares das unidades de 

participação;

• Dispor de estrutura organizacional e procedimentos internos adequados e proporcionais à sua 

dimensão e complexidade das actividades por si desenvolvidas;

• Outros deveres previstos na lei ou regulamento.



2.6. Avaliação dos Activos

• Princípio Geral – artigo 19:

Os activos de capital de risco são avaliados, no mínimo, semestralmente, segundo os métodos do justo 

valor ou do valor conservador.

• Método de Avaliação dos Activos nos Contratos a Prazo – artigo 20.º:

O activo subjacente é avaliado segundo os métodos do justo valor ou do valor conservador;

O contrato a prazo é avaliado tendo por base métodos internacionalmente reconhecidos, considerando a 

avaliação activo subjacente.



2.6. Avaliação dos Activos

Método de Avaliação dos Activos dos ICR 

artigo 21.º

Definido no 

Regulamento de Gestão

Avaliação de Outros Activos 

artigo 23.º

Unidades de participação

• Ultimo valor patrimonial divulgado pela 
entidade gestora;

Imóveis que integram o património dos 
FCR

• Regras aplicáveis aos imóveis dos FII;

Demais activos

• Métodos internacionalmente reconhecidos 
ou, subsidiariamente, pelo menor dos 
valores entre o respectivo valor venal ou 
contabilístico.



Questões

• No actual contexto da economia nacional qual o futuro e tendências do Capital de Risco?

• Quais os principais desafios para a industria de Capital de Risco em Angola?

• Como avalia o Projecto de Regulamento dos OIC de Capital de Risco, nomeadamente quanto às 

seguintes matérias:

 Capital social mínimo das SCR, ICR e FCR;

 Elementos instrutórios do pedido de autorização e de registo;

 Fundamentos da recusa, suspensão e cancelamento do registo;

 Data de envio das informações semestrais e anuais;

 Método de avaliação dos activos.



OBRIGADO!

Divaldo Silva 

Miguel Maienga 

contribuicoes.diploma@cmc.gv.ao



www.cmc.gv.ao institucional@cmc.gv.ao


