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Angola só terá potencial para diversificar a oferta de fundos 

de investimento após o mercado bolsista arrancar, 

defendem especialistas do sector. Um estudo da PwC - 

Africa Asset Managment 2020 -, que mostra o panorama dos 

activos sob gestão, incluindo fundos de investimento e de 

pensões, e capital de risco em 12 países africanos remete 

para esse momento o aparecimento de oportunidades que 

trarão mais investidores e financiamento à diversificação 

económica. 

 Segundo o estudo, que sublinha que existem apenas dois fundos de imobiliário em Angola, 

colocada no grupo dos países 'Nascentes' no que diz respeito ao potencial de crescimento dos 

activos sob gestão, "as perspectivas futuras de diversificação da economia podem traduzir-se 

numa oportunidade para investidores" de fundos. O documento, que traça ainda a evolução 

previsível dos activos sob gestão nos 12 países em análise até 2020, sublinha que "é provável 

que, com o enquadramento legislativo adequado e o arranque do mercado de capitais em 2017, 

o sector dos fundos em Angola venha a desenvolver-se dos actuais dois na área do imobiliário 

para um próspero segmento na área financeira". 

 

Dois fundos afectados pela queda do imobiliário 

"Enquanto Angola tiver apenas dois fundos não é possível prever com precisão o crescimento 

dos activos sob gestão", assinala o documento da consultora internacional. Os fundos em causa 

foram lançados em 2008 e 2012 pelo Besaactif, do então BESA, hoje Banco Económico, e em 

ambos a carteira é sobretudo composta por activos imobiliários. O mais antigo, o 'Património', foi 

registado em 2008, com activos avaliados em 7,5 mil milhões Kz. No final de 2014, segundo a 

PwC, que cita dados do ex-BESA - o fundo estava avaliado 11,9 mil milhões Kz, ou seja, sofreu 

uma valorização anual de 8%. O segundo, o 'Valorização', foi registado em 2012 - numa fase em 
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que o mercado imobiliário mundial já 'inspirava' cuidados -, com activos sob gestão no valor de 

97,9 mil milhões Kz. De então até ao final do ano passado, valorizou para 103,7 mil milhões Kz. 

Marco Silva, especialista em mercados financeiros, explica que o mercado dos fundos de 

imobiliário tem sido o único no pela "inexistência de alternativas de investimento" no País.  

 

"Sem destino, não há razão para fundos diferentes", explica o responsável. Patrício Vilar, 

administrador executivo da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), concorda: "Não poderia 

haver fundos mobiliários não havendo valores mobiliários", assinala, em entrevista. Mas, revela, 

entretanto, com o funcionamento do mercado secundário de dívida pública, a CMC já tem 

registos de fundos de valores mobiliários com títulos de tesouraria. "Há fundos submetidos pela 

Odel, por exemplo, que vai lançar um com títulos do Tesouro e de tesouraria", afirma o 

responsável, sublinhando que, dado o contexto, os fundos de imobiliário estão "com 

dificuldades", pelo que dificilmente surgirão novos. 

 

Bolsa estimula capital de risco 

Para Tiago Laranjeiro, administrador-delegado da Angola Capital Partners, o principal 'travão' no 

mercado "tem sido a cultura de investimento das intuições que gerem as poupanças nacionais, 

sejam fundos de pensões, seguradoras, segurança social ou outros fundos de poupança 

públicos" "A gestão de activos é feita de uma forma simplista, apenas procurando investir em 

depósitos e títulos da divida publica, não havendo um conhecimento que motive a procura de 

outras alocações para buscar uma diversificação e rentabilidade óptima, tal como acontece em 

outros países", diz o responsável, com experiência na gestão de private equity (capital de risco) 

em Angola. Para o gestor, "o lançamento do mercado de capitais irá, na prática, permitir que 

vários produtos de investimento sejam criados, com base nos activos transacionados na bolsa", 

nomeadamente "fundos de obrigações e dívida corporativa, de acções, etc.". A bolsa, diz, 

também poderá dinamizar "os chamados investimentos alternativos, como os fundos de private 

equity, pois permite que se realizem vendas das empresas e seus portefólios através de Ofertas 

Publicas de Venda, gerando assim mais-valias para os subscritores do fundo". 

Marco Silva concorda que a bolsa pode criar oportunidades, nomeadamente no capital de risco, 

elegendo o sector da agricultura e pescas como "candidato ideal" para o surgimento de 

"inúmeros" fundos. "A indústria da joalharia é outro caso óbvio, mas Angola deve apostar 

igualmente na educação e nas tecnologias de informação", diz, sublinhado que "existem fundos 

específicos para essas áreas, essenciais para um futuro com uma força de trabalho qualificada". 

Nos últimos anos, recorda Tiago Laranjeiro, foram já efectuados vários investimentos por fundos 

de private equity internacionais, o que "comprovou que o modelo funciona em Angola. Existe 



 
 
necessidade e apetência, por parte das empresas angolanas para este tipo de financiamento de 

longo prazo com envolvimento ao nível da gestão", assinala, explicando que "os fundos têm sido 

aplicados predominantemente em sectores de actividade fora da área petrolífera, contribuindo 

desta forma para a diversificação da economia". 

 

Bolsa em 2017 Talvez 

Para já, contudo, alerta o administrador executivo da CMC, é cedo para pensar em produtos 

'sofisticados'. "Numa primeira fase, teremos de ir ficando mais por fundos de tesouraria, de curto 

prazo, papel comercial, porque, com as taxas praticadas, elevadas, e a inflação, dificilmente as 

empresas podem emitir dívida de longo prazo", afirma Patrício Vilar. "A crise nos mercados é 

boa para quem investe, mas péssima para quem emite, e estamos numa fase muito difícil para 

as empresas", sublinha. Quanto ao arranque da bolsa no início de 2017, o gestor deixa algumas 

dúvidas. É que, explica, o País tem já as condições tecnológicas e regulatórias prontas, "mas 

falta o trabalho das empresas", nomeadamente em matéria de prestação de contas e 

saneamento financeiro, por exemplo. "Tem havido progressos, mas veja-se como tem sido a 

prestação de contas do sector empresarial público", onde há 'candidatos' à bolsa. "Este ano 

houve três empresas com contas [de 2014] homologadas sem reservas, mas há muito trabalho 

pela frente" para haver condições para uma bolsa dinâmica. "Dificilmente creio que muitas 

estejam prontas no fim de 2016. Ao longo de 2017, talvez seja possível", diz. 

Será, ainda, preciso que Angola atraia investidores estrangeiros, alertam Vilar e Marco Silva, e 

o Banco Nacional de Angola, revela o gestor da CMC, irá emitir um aviso que "flexibiliza" o 

repatriamento de mais valias. "Qualquer que seja o mercado na área de fundos, teremos sempre 

dificuldade em ter dimensão sem investimento estrangeiro", diz Patrício Vilar. Para Marco Silva, 

ainda assim, "a entrada de estrangeiros, mais do que rechear Angola com preciosas divisas 

estrangeiras, vai sobretudo enriquecer e possibilitar o conhecimento. O maior activo de um 

investidor é o know how, especialmente num país na sua 'infância' e que se quer em crescimento 

acelerado". Tiago Laranjeiro, por seu turno, antecipa um papel mais importante para os 

angolanos no desenvolvimento da bolsa e dos fundos. "Os angolanos e os capitais nacionais 

deverão ser os principais apologistas do investimento no País", defende o responsável da Angola 

Capital Partners. "Os fundos estrangeiros serão sempre uma minoria, o capital financeiro 

estrangeiro é muito concorrido, todos os países competem por ele, e Angola está a competir com 

todos esses destinos de investimento, pelo que tem que se mostrar atractiva e 'vender-se' 

internacionalmente", conclui. 
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GLOSSÁRIO 

O que é um fundo de investimento? 

É um património autónomo que resulta da agregação e aplicação de poupanças de entidades 

individuais e colectivas em valores mobiliários ou equiparados. Um fundo de investimento 

mobiliário é um tipo específico de fundo de investimento, que se caracteriza pelo facto de o seu 

património estar investido em valores mobiliários (como acções, obrigações, moeda, derivados, 

etc.). Um fundo de investimento imobiliário é aquele que faz as suas aplicações, 

fundamentalmente, em bens imóveis. 

 

Como se classificam os fundos em função da variabilidade do capital? 

a) Fundos abertos - constituídos por unidades de participação (UP) em número variável, ou seja, 

que variam de acordo com o procurado mercado. Uma subscrição resulta num aumento das UP, 

e um resgate traduz-se numa eliminação das UP correspondentes. 

b) Fundos fechados - constituídos por UP em número fixo, estabelecido no momento da emissão, 

podendo, eventualmente, ser aumentado em condições predefinidas no regulamento de gestão. 

O investimento ou desinvestimento num fundo fechado faz-se através da compra ou venda de 

UP. 

 

c) Fundos mistos - constituídos por duas categorias de unidades de participação, sendo uma em 

número fixo e outra em número variável. 

 

E em função da forma de remuneração? 

a) Fundos de Rendimento - distribuem os rendimentos gerados aos participantes, de forma 

periódica. 

 

b) Fundos de Capitalização - reinvestem automaticamente os rendimentos gerados pelas 

respectivas carteiras, não distribuindo rendimentos. 

 

Que tipos de fundos de investimento mobiliário existem? 



 
 
a) Fundos de tesouraria - predominam as aplicações de curto prazo e de elevada liquidez (como 

títulos da dívida pública). São fundos de baixo risco e com uma rentabilidade equivalente às 

taxas de juro dos mercados monetários. 

 

 

b) Fundos do mercado monetário - como os anteriores, também são compostos por activos de 

elevada liquidez, embora predominem no seu património as aplicações de curto prazo e 

depósitos bancários. 

 

c) Fundos de acções - são fundos cujo património está investido essencialmente em acções. 

Apresentam um risco maior que as restantes categorias de fundos, dada a maior volatilidade dos 

mercados bolsistas. 

 

d) Fundos de obrigações - o património destes fundos é investido, maioritariamente, em 

obrigações. O grau de risco é superior aos fundos de tesouraria, mas inferior aos de acções. Há 

fundos de obrigações de taxa fixa e de taxa variável. 

e) Fundos mistos -são fundos cujo património se reparte em acções e em obrigações. 

 

f) Fundos de fundos - são fundos que investem, maioritariamente, em unidades de participação 

de outros fundos. 

g) Fundos de índice -são fundos de acções ou de obrigações cuja política de investimento 

consiste na reprodução integral ou parcial de um determinado índice de acções ou de obrigações. 

 

h) Fundos garantidos - são fundos que têm associadas garantias de capital e/ou de um 

determinado perfil de rendimentos. Para tal dispõem de garantias prestadas por uma terceira 

entidade e utilizam instrumentos financeiros que permitem essas garantias de capital 

(geralmente produtos derivados). 

i) Fundos flexíveis - são fundos que não assumem qualquer compromisso quanto à composição 

do seu património. 

 

O que é o private equity? 



 
 
É uma actividade financeira realizada por instituições que investem essencialmente em 

empresas que ainda não são cotadas em bolsa, para alavancar seu desenvolvimento. Esses 

investimentos são realizados via fundos de private equity. 
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Activos sob gestão no mundo e Angola 

O continente africano tem um elevado potencial para o crescimento de fundos de investimento. 

Segundo o estudo da PwC 'Africa Asset Managment 2020', até ao final do período, apesar de se 

manter como a região do mundo com menor volume de activos sob gestão (1,5 biliões USD), 

África e o Médio Oriente será a zona com o maior crescimento anual no sector (11.9%). O estudo 

da PwC debruça-se sobre 12 países, agrupados em função do potencial de crescimento de 

fundos de investimento - 'Nascentes', 'Promissores' e 'Avançados'. Angola, juntamente com a 

Argélia e a Tunísia, está no primeiro grupo. Esta classificação leva em conta factores como o 

peso do sector financeiro em função do PIB, a percentagem de fundos colectivos e mútuos sob 

gestão, e indicadores como o PIB, o investimento directo estrangeiro, ou a qualidade das 

instituições. 

 

Entrevista a Patrício Bicudo Vilar - Adm. Executivo CMC 

"No início teremos de ficar por fundos de tesouraria, de curto prazo" 

Arranque da negociação de dívida pública em mercado secundário abriu a 'porta' a lançamento 

de fundos de valores mobiliários com títulos do Tesouro e de tesouraria, mas o mercado ainda 

está numa fase pouco madura, diz administrador executivo da Comissão do Mercado de Capitais. 

Capital estrangeiro vai dinamizar sector. 

- Angola tem apenas dois fundos de investimento focados no imobiliário. Porque não há mais 

oferta de fundos no País? 

Há dois tipos de fundos - mobiliários e imobiliários -, pelo não poderia haver fundos mobiliários 

não havendo valores mobiliários. Agora, com o funcionamento do mercado secundário de dívida 

pública, já estamos a ter registos de fundos de valores mobiliários com títulos de tesouraria. Há 

fundos submetidos pela Odel, que vai lançar um fundo com títulos do Tesouro e de tesouraria. 

Há pedidos para registo de fundos imobiliários, nuns casos já estão registados, noutros não, mas 

neste sector, desde que há dificuldades de viabilização do investimento, as intenções de 

constituição de fundos têm diminuído. Temos ainda outras sociedades registadas, mas que ainda 

não submeteram fundos a aprovação. 



 
 
- Que tipo de activos podem captar mais interesse para o lançamento de fundos? 

 

Numa primeira fase, teremos de ir ficando mais por fundos de tesouraria, de curto prazo, papel 

comercial, porque, com as taxas praticadas, elevadas, e a inflação, dificilmente as empresas 

podem emitir dívida a longo prazo. A crise nos mercados é boa para quem investe, mas péssima 

para quem emite, e estamos numa fase muito difícil para as empresas. 

- Em que sectores? 

Em geral, as empresas terão dificuldades em passar no 'crivo' do supervisor. Os requisitos para 

as emissões de curto prazo são mais flexíveis do que para fundos de rendimento variável, para 

os quais se exigem garantias que terão mais dificuldade em surgir. Claro que os sectores da 

banca e seguros, que já são alvo de supervisão prudencial, e do petróleo, fortemente 'regulado' 

pelo mercado, serão os que têm mais facilidade em prestar garantias. 

- Em alguns países já há fundos para sectores específicos - por exemplo, fundos para empresas 

'verdes'. É cedo para pensar nisso cá? 

A Comissão do Mercado de Capitais já propôs dois decretos, que estão em fase avançada de 

aprovação legislativa - para o Organismo de Investimento Colectivo (OIC) para capital de risco e 

o de titularização de créditos -, pelo que o mais provável é que surjam instrumentos deste tipo 

em vez de títulos de obrigações corporativas, que já entram no domínio do chamado private 

equity. 

 

- Em Angola já há private equity. 

O private equity já tem mais que ver com investidores que querem entrar num determinado 

sector, vendo aí oportunidades para rentabilizarem o seu dinheiro, e depois venderem. Em 

Angola já há sociedade de risco, mas não chamaria ao que oferecem private equity puro, porque 

isso tem que ver com grandes volumes e até, por vezes, com a tomada de posições totalitárias 

de participações sociais. O que temos são casos com menos robustez, e nem era expectável 

outra situação - as empresas de maior volume ainda estão na esfera pública. 

- É possível dinamizar o mercado de fundos de investimento sem capital estrangeiro? 

 

Qualquer que seja o mercado na área de fundos, teremos sempre dificuldade em ter dimensão 

sem investimento estrangeiro. Já chegámos a acordo de conceito com o Banco Nacional de 

Angola (BNA) com vista à flexibilização nos fluxos de capitais em investimento de carteira. 
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Quando o BNA lançar o aviso, deixa de haver as limitações actuais, mantendo-se garantias do 

banco central, nossas, e do ponto de vista da soberania e da taxa cambial. Por exemplo, um não 

residente terá de manter os seus títulos até ao final da maturidade, ou revendê-los a outro. 

 

- Estará já tudo encaminhado para que venha a lançar-se, finalmente, a Bolsa de Valores no 

decorrer de 2017? 

Temos as condições tecnológicas e regulatórias prontas, mas agora falta o trabalho das 

empresas. Lançámos o Programa Operacional de Preparação das Empresas para o Mercado 

Accionista (POPEMA) e já fizemos roadshows em vários ministérios, que têm capacidade de 

mobilizar empresas públicas e privadas. Temos divulgado os requisitos que têm de cumprir em 

termos de saneamento e reporte financeiro, corporate governance e quadro regulatório, para se 

prepararem. Faremos avaliações intercalar e a final, mas dificilmente creio que muitas estejam 

prontas no final de 2016. Ao longo de 2017, talvez seja possível. 


