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Deve-se capitalizar empresas. 

A sustentabilidade e a rentabilidade das empresas passam, 

na visão da professora da Faculdade de Direito da 

Universidade Agostinho, Sofia Vale, pelo empenho dos 

empresários angolanos em identificar, desenvolver e 

implementar projectos que gerem valor e riqueza.  

 

Falando em entrevista ao JE, a também consultora jurídica, disse que as empresas angolanas 

têm evoluído de forma considerável ao longo dos últimos 10 anos. Saiu-se de um modelo em 

que o tecido empresarial era centrado em empresas públicas e, hoje, há cada vez mais espaço 

de actuação para as empresas privadas. Apesar disso, precisa-se de uma cultura empresarial 

mais sólida, por parte dos gestores e dos empresários angolanos. Nesta fase em que se verifica 

a baixa do preço do crude no mercado internacional, a entrevistada apela à classe empresarial 

mais criatividade e aumento da capacidade de adaptação às mudanças para que, quando a 

economia retomar, estejam à altura da demanda. 

 

“Temos de apostar muito na qualidade dos gestores” 

A entrevistada defende que a sustentabilidade e a rentabilidade das empresas passam pelo 

empenho dos empresários angolanos em identificar, desenvolver e implementar projectos que 

gerem valor e riqueza 

 

 



 
 
"Temos de apostar muito na qualidade dos gestores" 

A entrevistada defende que a sustentabilidade e a rentabilidade das empresas passam pelo 

empenho dos empresários angolanos em identificar, desenvolver e implementar projectos que 

gerem valor e riqueza 

- A senhora acaba de lançar o livro sobre "As Empresas no Direito Angolano - Lições de Direito 

Comercial". Acha que há muito ainda a ser percorrido em relação ao cumprimento escrupuloso 

da legislação comercial angolana? 

 

Sim, no passado dia lo de Setembro teve lugar a cerimónia de lançamento deste livro, na 

Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Correu muito bem, pois os 200 

exemplares que tínhamos para venda esgotaram de imediato. Entretanto, já chegaram mais 

livros que estão à venda na livraria da faculdade. Quanto à sua questão, creio que primeiro temos 

de conhecer bem a nossa legislação comercial e a forma como esta deve ser aplicada para, 

depois, as empresas a poderem observar e respeitar na actividade diária. Eu espero que este 

meu livro vá ajudar todos aqueles que lidam com a actividade do dia-a-dia das empresas 

angolanas a melhor conhecerem o nosso direito comercial. 

 

- Como é que o direito comercial é aplicável às empresas angolanas? 

O direito comercial é o cerne do direito aplicável a todas as empresas que têm a sua sede em 

Angola. Claro que há também outros ramos do direito com muita relevância para as empresas 

angolanas, como por exemplo, o direito fiscal, o direito aduaneiro, o direito cambial ou o direito 

do trabalho. Mas é ao direito comercial que cabe definir quem são os empresários em nome 

individual e quem são as sociedades comerciais, como se constituem uns e outros e a que regras 

devem obedecer os actos que os comerciantes praticam.  

Eu estou cada vez mais convencida de que, entre nós, a figura do "empresário" está a ganhar 

peso em relação à figura do "comerciante". Tenho verificado que, numa série de diplomas 

legislativos mais recentes, se fala cada vez mais de "empresário" e de "empresa". E isto 

representa uma progressiva mudança de paradigma: o direito angolano deixou de centrar-se no 

comerciante e nos seus actos e passou a centrar-se nas empresas. Eu tive o cuidado de, no 

título do livro, reflectir a mudança de paradigma que está a ocorrer. 

- Acha que há uma carência enorme, por parte dos estudantes, advogados, juristas, magistrados, 

conservadores e notários, gestores de empresas e empresários, de materiais de estudo do 

quadro legal, aplicável às empresas angolanas? 



 
 
Todos quantos lidam com empresas angolanas e, em especial, nós os juristas, sempre tivemos 

de debater-nos com a dificuldade de utilizar manuais estrangeiros, mormente portugueses, para 

apoiar o nosso estudo, a nossa investigação científica e a resolução de problemas práticos com 

que nos defrontamos na nossa actividade diária. Eu, enquanto professora, senti o esforço que 

os meus alunos ao longo destes anos foram chamados a fazer: tinham de estudar direito 

comercial, uma cadeira já por si com um programa muito extenso e, além disso, viam-se forçados 

a utilizar materiais de estudo estrangeiros, cujos conteúdos tinham de ser sistematicamente 

adaptados, em função da orientação dada nas aulas, à nossa realidade. Estudar direito comercial 

em Angola dava o dobro do trabalho, reconheço.  

E foi exactamente por estar ciente do esforço que os estudantes faziam, que fui, ao longo destes 

anos, escrevendo pequenos artigos científicos sobre alguns aspectos do nosso direito comercial, 

elaborando tabelas comparativas que facilitas sem a apreensão dos conteúdos por parte do s 

estudantes e preparando esquemas em " power-point" para as aulas de pós-graduação e de 

mestrado. Todos estes trabalhos acabaram por ser, de modo sistemático e adaptado, incluídos 

neste livro. Espero, honestamente, que este livro sirva para, nalguma medida, suprir a carência 

que temos de materiais para o estudo do direito aplicável às empresas angolanas. 

 

- Como é que avalia as empresas angolanas, do ponto de vista da sua sustentabilidade, 

rentabilidade e internacionalização dos seus negócios? 

As empresas angolanas têm passado por um processo de evolução muito considerável ao longo 

da última década. Viemos de um modelo em que o tecido empresarial era centrado em empresas 

públicas e, progressivamente, fomos dando cada vez mais espaço de actuação às empresas 

privadas. Hoje em dia fala-se, cada vez mais, em aproveitar a expertise de gestão existente no 

sector privado para benefício da modernização da gestão de projectos com natureza 

intrinsecamente pública, razão pela qual se têm vindo a implementar projectos que agregam as 

valências dos sectores público e privado, em regime de parcerias público-privadas, como são 

mais conhecidas, as "PPP".  

A sustentabilidade e a rentabilidade das empresas angolanas passam, do meu ponto de vista, 

pelo empenho dos empresários angolanos em identificar, desenvolver e implementar projectos 

que efectivamente gerem valor e riqueza. Quem teve uma oportunidade de negócio que lhe caiu 

praticamente no colo não pode considerar-se um empresário. Um empresário é quem vai 

desenvolvendo projectos sustentáveis, uns após outros, mantendo-se no mercado, tanto nas 

horas boas como nas más, adaptando e redireccionando os objectivos da sua empresa em 

função das necessidades da procura. Neste momento, de maior contracção da nossa economia, 



 
 
temos de ser mais criativos, procurando novos nichos de mercado. Temos de desenvolver a 

nossa capacidade de adaptação às mudanças e assegurar que continuamos a navegar no nosso 

mercado, para, quando a economia retomar uma maior pujança, estarmos já posicionados para 

responder ao aumento da procura que se verificará.  

E claro que as empresas que conseguirão atravessar este período mais difícil são aquelas que 

conseguem aguentar ter temporariamente menos receitas disponíveis, reduzindo as suas 

margens de lucro e suportando os atrasos nos pagamentos por parte dos seus clientes. E isso 

só será possível se as empresas estiverem capitalizadas, ou seja, se possuírem capitai s próprios 

de que se poderão socorrer neste momento de maior contracção da nossa economia. A 

capitalização das empresas angolanas tem de ser incentivada, pois só assim conseguimos 

assegurar a estabilidadee a continuidade do nosso tecido empresarial. 

 

- Quanto à internacionalização das empresas angolanas? 

Bem, digamos que nós temos um mercado interno que vive muito da importação. Por essa razão, 

parece-me que há ainda muito espaço para que a maioria das empresas angolanas encontre os 

seus consumidores aqui no país, a nível do mercado interno. Isto é, aliás, extremamente 

desejável, na medida em que nos colocará, no longo prazo, menos dependentes das 

exportações. O mercado externo pode também ser atractivo para as empresas angolanas, mas 

isto vai depender muito da sua competitividade. Vai ser necessário que as nossas empresas se 

pautem pelos padrões de qualidade internacionais para que consigam encontrar o seu espaço 

em mercados de outros países, o que para nós é um desafio, mas desejável e possível. Para 

que a internacionalização das empresas angolanas seja uma realidade temos de apostar muito 

na qualidade dos nossos gestores, na sua formação, na sua sensibilidade e no seu conhecimento 

dos mercados a atacar. 

 

- Quais são as modificações mais relevantes introduzidas na Nova Lei do Investimento Privado, 

no que respeita às sociedades comerciais? 

A anterior Lei do Investimento Privado, que esteve em vigor até ao dia 10 de Agosto de 2015, foi 

publicada em 2011. Nessa altura, foi objecto de grande discussão entre os membros da 

Assembleia Nacional, uma vez que veio aumentar bastante o montante mínimo para o 

investimento estrangeiro. De facto, na Lei de Bases do Investimento Privado de 2003 esse 

montante mínimo era de 100.000 dólares, tendo passado na Lei do Investimento Privado de 2011 

para 1.000.000 de dólares. A Lei do Investimento Privado de 2011 também ampliou bastante as 

competências conferidas à ANIP - Agência Nacional para o Investimento Privado. Ora, o que 



 
 
agora sucedeu é que a nova Lei do Investimento Privado (em vigor desde o passado dia 11 de 

Agosto) consagra opções legislativas substancialmente diversas do diploma que veio revogar. 

Do meu ponto de vista, as alterações que mais se destacam são quatro. A primeira tem a ver 

com o facto de as competências em matéria de recepção, gestão, avaliação e aprovação de 

projectos de investimento terem deixado de estar centralizadas numa única entidade; de facto, a 

Anip foi, entretanto, extinta,e o Projecto de Regulamento da Lei do Investimento Privado (note 

que a regulamentação da nova Lei do Investimento Privado não foi ainda publicada) indica que 

a responsabilidade para receber, avaliar e aprovar os projectos de investimento recairá sobre as 

entidades ministeriais que tutelam o sector de actividade económica no qual o projecto se insere.  

A segunda alteração tem a ver com o facto de o investimento estrangeiro poder ter qualquer 

montante (deixa de haver um limite mínimo para o investimento estrangeiro) e de admitir-se que 

o investidor estrangeiro possa sempre repatriar, para o seu país de origem, os lucros gerados 

pelo seu investimento. Em terceiro lugar, a nova Lei do Investimento Privado impõe parcerias 

obrigatórias entre o investidor estrangeiro e o investidor angolano em determinados sectores da 

economia que o Executivo está muito apostado em desenvolver. A quarta alteração que me 

parece ser de destacar está relacionada com o facto de a nova Lei do Investimento Privado ter 

criado uma taxa especial de Imposto de Aplicação de Capitais, de tributação progressiva (a taxa 

é mais pesada quanto maiores os lucros), que é aplicável aos lucros gerados pelas empresas 

que desenvolvem projectos de investimento ao abrigo deste novo diploma. 

 

- Entende que, com a nova lei e a criação de uma nova agência de investimento, os projectos de 

investimento privado serão implementados com maior celeridade? 

O que tenho visto indicado é que a nova agência de investimento que foi criada em substituição 

da Anip terá competências que se cingem à promoção de Angola como um país para investir e 

à angariação de investidores. Depois, de acordo com o que vi no Projecto de Regulamento da 

Lei do Investimento Privado, toda a tramitação dos projectos de investimento até à sua ulterior 

aprovação vai passar pelas entidades ministeriais que tutelem a actividade em que o projecto se 

insere. Neste momento, é difícil antever se esta mudança de figurino, quanto às entidades 

competentes para acompanhar os projectos de investimento, vai contribuir para uma maior 

celeridade na aprovação dos mesmos.  

E isto, por duas razões. A primeira, pelo facto de a nova Lei do Investimento Privado não explicar 

qual a tramitação de um projecto de investimento; isto passa agora a ser disciplinado pelo 

Regulamento da Lei do Investimento Privado que, como já disse, ainda não foi publicado. E a 

segunda razão tem a ver com o facto de a Anip ter criado, ao longo dos Últimos anos, técnicos 

altamente especializados em avaliar e negociar projectos de investimento. Isto só foi possível 



 
 
porque a Anip fez um elevado investimento em formação e os técnicos foram também 

acumulando uma experiência prática significativa. Agora, vamos ter de começar do zero e criar 

em cada departamento ministerial uma área que vai ter de especializar-se em avaliação e 

negociação de projectos de investimento, vai certamente demorar algum tempo até que toda a 

máquina fique bem oleada e a funcionar em pleno. Só daqui a pelo menos um ano, creio, 

estaremos em condições de avaliar se este novo regime de investimento privado veio contribuir 

para a uma maior celeridade na aprovação dos projectos de investimento. 

 

- Disse na sua obra que a criação de estruturas institucionalizadas para o funcionamento de um 

mercado de capitais em Angola é um projecto que tem vindo a ser objecto de uma activa 

discussão ao longo dos últimos anos. Angola tem bases para construir de forma sustentável um 

mercado de capitais que crie maior competitividade a nível de África? 

Eu acredito que sim e a Comissão de Mercado de Capitais está a criar as condições para que 

isso seja possível. No final de Agosto, foi publicado o novo Código de Valores Mobiliários, o 

quadro-legal base que contém as regras a observar pelas empresas que virão a ser cotadas na 

bolsa e que disciplina a comercialização de novos valores mobiliários, para além das acções e 

das obrigações das sociedades comerciais. A actividade bolsista vai ser mais uma fonte de 

geração de riqueza para o país, vai fomentar o nosso mercado financeiro. Por outro lado, vai 

permitir às empresas angolanas cotadas angariarem financiamento junto do público em geral, 

através da comercialização de valores mobiliários, diversificando, assim, as suas fontes de 

financiamento. 

 

- Um dos grandes entraves para o arranque efectivo da Bolsa de Valores de Angola é o facto de 

as empresas angolanas apresentarem uma contabilidade deficitária. Com as condições reunidas, 

a bolsa poderá ser uma realidade em 2017? 

Parece-me que a contabilidade deficitária de que fala é a contabilidade mal organizada e pouco 

transparente. Sim, tenho noção de que precisamos de respeitar standards contabilísticos 

elevados e que a seriedade e a fidedignidade das contas são fundamentais. E que se assim não 

for, nenhum de nós vai acreditar nas cotações das acções das nossas empresas que a nossa 

futura bolsa vai apresentar.  

O Mateus Cavurtibo ia comprar acções de uma empresa cotada em bolsa, em relação à qual 

tivesse dúvidas de que as contas tinham sido bem elaboradas e certificadas por uma entidade 

séria e idónea? Eu não ia. Os casos da Enron, da Parlamat e do Lehman Brothers deixaram o 

mercado muito atento e substancialmente mais exigente. Nós já temos um quadro legal muito 

exigente no que toca à transparência das empresas que virão a ser cotadas, já temos os nossos 



 
 
peritos contabilistas organizados como ordem profissional (o que lhes confere independência e 

supervisão entre pares) e estamos a implementar mecanismos de controlo da boa governação 

das nossas empresas (a Comissão de Mercado de Capitais lançou um Código de Boas Práticas 

de Governo das Sociedades). Sabe o que ainda nos falta? Uma cultura empresarial mais sólida, 

por parte dos nossos gestores e dos nossos empresários. Temos dois anos para a fomentar e 

para a colocar ao serviço da nossa bolsa. 


