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A literatura apre-
senta a “poupan-
ça” como parce-
la do rendimen-
to não destinada 
ao consumo. Ou 

seja, a poupança corresponde 
à parcela do rendimento que os 
agentes económicos livremen-
te decidem reservar para o con-
sumo futuro, adiando assim as 
decisões de consumo de bens e 
serviços que poderiam realizar 
hoje.

Continua actual e notória a 
existência de uma ligeira im-
precisão na distinção conceptual 
entre poupança e investimento. 
Ou seja, de forma menos asser-
tiva, algumas pessoas associam 
sempre o termo poupança como 
correspondente ao investimen-
to, mas importa assinalar que 
quando a mesma não é aplica-
da não gera investimento. Dito 
de outro modo, poupar consis-
te em acumular capital hoje para 
utilizar no futuro, ao passo que 
investir signifi ca aplicar o ca-
pital poupado em instrumentos 
que produzam rendimentos, ge-
rando por esta via os respectivos 
juros e/ou dividendos. 

 Diante deste pressuposto de 
abordagem das ciências econó-
micas, não poderíamos deixar 
de aferir o nível da nossa acção, 
enquanto poupadores. Quando 
olhamos para países com signi-
fi cativo nível de inclusão e lite-
racia fi nanceira, verifi camos ser 
considerável a contribuição da 
poupança para o PIB. Em África, 
constituem bons exemplos o ca-
so da Zâmbia, Cabo Verde e Mar-
rocos, onde, em 2019, a poupan-
ça representou cerca de 44,17%, 
35,04% e 27,65% do PIB, respec-
tivamente.
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Poupança em Angola: uma 
visão do lado do investidor

O alto nível de participação da 
poupança no PIB em países co-
mo Zâmbia, Cabo Verde e Mar-
rocos resulta da criação de pro-
gramas de literacia fi nanceira, 
que contribuem para a promo-
ção de uma maior inclusão fi -
nanceira e aumento do índice de 
bancarização. Um claro exemplo 
é Cabo Verde, que tem aposta-
do fortemente em programas de 
literacia fi nanceira, desenvol-
vendo meios tecnológicos faci-
litadores do acesso aos serviços 
fi nanceiros, voltados para uma 
maior inclusão da população no 
sistema fi nanceiro. Fruto disso, 
em 2019, o país registou um ín-
dice de bancarização de 78,7%.

Segundo o Banco Nacional de 
Angola, até fi nal de 2019, o ní-
vel de bancarização do país es-
teve na ordem dos 30%. Ou seja, 
mais de 50% da população não 
tinha uma conta bancária. Este 
facto leva-nos à seguinte ques-
tão: Por que motivo em Angola 
os níveis de poupança são signi-
fi cativamente reduzidos?

  Em Angola, falar de poupança 
remete necessariamente para o 
processo de identifi cação, refl e-
xão e avaliação dos factores que 
concorrem para os baixos níveis 
de poupança registados, nome-
adamente: custo de vida, nível 
de infl ação, cultura de poupan-
ça, nível de literacia económi-
ca e fi nanceira e difi culdades no 
acesso aos serviços fi nanceiros. 

A desvalorização contínua do 
Kwanza afecta o poder de com-
pra e aumenta o custo de vida, 
impactando negativamente so-
bre a qualidade de vida das fa-
mílias, uma vez que o país tem 
signifi cativa dependência das 
importações e as mesmas im-
plicam a compra de moeda es-

fere um rendimento mínimo não 
consegue aceder a esses produ-
tos, uma vez que o salário não 
cobre o mínimo exigido para in-
vestir.

Deste modo, do ponto de vis-
ta da inclusão fi nanceira, quan-
do bem ajustados, os fundos de 
investimento acabam sendo um 
instrumento alternativo de in-
vestimento. Estes veículos de in-
vestimento dão aos pequenos in-
vestidores acesso ao mercado de 
dívida pública, por via da com-
pra de unidades de participa-
ção (UP), investimentos que de 
outro modo estariam acessíveis 
apenas a investidores com maior 
capacidade de liquidez.

Todavia, é necessário que, 
para além do preço da unida-
de de participação, o limite mí-
nimo exigido para a subscrição 
nos fundos esteja ao alcance dos 
diferentes níveis de investidor 
pois faz-se necessário estrutu-
rar o mercado com produtos fi -
nanceiros capazes de alcançar 
investidores dos mais diferen-
tes níveis. 

Um exemplo claro é o de um 
fundo cujo preço de cada unida-
de de participação corresponde 
a AOA 1.000,00, mas que exige 
que se tenha um mínimo de 50 
unidades de participação, obri-
gando o investidor a aplicar, no 
momento da subscrição, no mí-
nimo, AOA 50.000,00. Não obs-
tante ser reduzido o valor de 
cada unidade de participação, 
existe a necessidade de se ajus-
tar o número mínimo de unida-
des de participação exigido no 
acto da subscrição, para que o 
instrumento seja efectivamen-
te de acesso universal, propor-
cionando assim crescimento da 
poupança e do nível de inclusão 

fi nanceira.
O aumento dos níveis de pou-

pança permite canalizar fundos 
para o fi nanciamento de projec-
tos de investimento, proporcio-
nando maior desenvolvimento 
sustentável das actividades eco-
nómicas que concorrem positi-
vamente para a diversifi cação da 
economia. Daí serem de particu-
lar importância as acções da Co-
missão de Mercado de Capitais, 
da Agência Angolana de Regula-
ção e Supervisão de Seguros e do 
Banco Nacional de Angola liga-
das à educação fi nanceira e pro-
moção da poupança.

Em suma, é necessário levar 
em consideração os factores que 
concorrem para o crescimen-
to da poupança e a participação 
dos investidores, estruturar o 
mercado ao nível de todos os in-
vestidores e estimular a cultura 
de poupança através de progra-
mas que disseminem a literacia 
fi nanceira. É ainda fundamen-
tal colmatar as difi culdades de 
acesso à rede de serviços fi nan-
ceiros, recorrendo a novas tec-
nologias tal como os sistemas de 
pagamentos móveis ou mobi-
le money, visando proporcionar 
maior inclusão e acesso aos ser-
viços fi nanceiros, bem como im-
pulsionar os níveis de poupança 
da economia angolana.
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trangeira para a sua cobertura.
As famílias deixam de cana-

lizar parte dos seus rendimen-
tos para poupança, uma vez que, 
em muitos casos, os mesmos não 
são sequer capazes de cobrir ca-
balmente as despesas correntes, 
o que compromete a capacidade 
de investimento futura.

Em termos gerais, se estabe-
lecermos uma relação entre o 
salário mínimo nacional (AOA 
21.454,10, Decreto Presidencial 
n.º 89/19, de 21 de Março) e al-
guns instrumentos fi nanceiros 
disponíveis no mercado, para 
investimento, (valor mínimo de 
AOA 100.000,00 para as obriga-
ções do tesouro e AOA 50.000,00 
para os bilhetes do tesouro), per-
cebe-se que um cidadão que au-
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