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Uma nova oportunidade nos Fundos de Investimento Imobiliário em Angola  

A área do imobiliário em Angola sofreu de alguma estagnação após a independência nacional 

contudo, a partir da celebração da Paz em 2002, tem-se assistido a uma evolução bastante 

acelerada, fruto do extraordinário crescimento económico que Angola tem tido, o que tem 

impulsionado o mercado imobiliário nas suas variadas vertentes, habitacional, comercial e 

serviços. Paralelamente a este crescimento do imobiliário, têm sido publicados uma série de 

diplomas legais que vão dando resposta à necessidade de regulamentação deste sector. É assim 

que surge uma das regulamentações mais importantes para o sector do imobiliário, que é a 

Regulamentação dos Organismos de Investimento Colectivo, através da publicação e entrada 

em vigor do Decreto Legislativo Presidencial n.°7/13, de 11 de Outubro (abreviadamente DLP n.º 

7/13).  

  

Este diploma define os OIC como sendo "instituições de investimento colectivo que integram 

contribuições recolhidas junto do público, tendo por fim o investimento colectivo de capitais, 

segundo o princípio da divisão de riscos e o princípio da prossecução do interesse exclusivo dos 

participantes, os quais podem assumir as formas jurídicas de Patrimónios autónomos sem 

personalidade jurídica, também designados "Fundos de Investimento, ou, Societária, sendo 

denominados "Sociedades de Investimento", aplicando-se a forma da sociedade anónima. A 

grande diferença entre ambas prende-se com a responsabilização jurídica do património 

autónomo gerado, relativamente às dívidas dos participantes, das entidades gestoras, 

depositárias ou comercializadoras, dos consultores de investimento e de outros OIC.   

  

Ao passo que os Fundos de Investimento apenas são responsáveis pelas suas próprias dívidas, 

as Sociedades de Investimento têm a sua autonomia patrimonial determinada pelas normas 

aplicáveis à forma de sociedade anónima adoptada. A constituição dos FII está sujeita a 

autorização prévia da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), que aprova (i) os documentos 

constitutivos do fundo (prospecto e regulamento de gestão); (ii) a escolha da entidade depositária 

e (iii) o pedido da entidade gestora para gerir os Fundos de Investimento Imobiliário (Fll). Os Fll 



 
 
só se consideram constituídos no momento de integração do montante correspondente à 

primeira subscrição, na sua carteira.  

Vejamos algumas vantagens da constituição de um Fll:  

- Os Fll proporcionam oportunidade de investimento aos agentes de mercado que não possuem 

capacidade financeira para, isoladamente, investirem em projectos e empreendimentos de média 

e grande dimensão no sector imobiliário;  

- Transação de imóveis vs. Transação de Unidades de Participação (e.g. concentração do 

património familiar, com partilha por via das UP's, em caso de sucessão);  

- Os actos do OIC são da responsabilidade da entidade financeira que o administra, que está 

sujeita a supervisão pública;  

- Fundos de Investimento Imobiliário destinados a empreendimentos imobiliários específicos Vs. 

Mercado tradicional de compra e venda ou do arrendamento de imóveis isolados;  

- Quer ao nível da tributação interna do Fll, quer da tributação externa dos accionistas/ 

participantes investidores; 

- Enquadramento legal proporciona elevada segurança para os participantes do Fundo; 

- Maior eficácia e custos reduzidos associados à gestão dos activos imobiliários; 

 - Credibilidade e "actualidade" no processo de avaliação e valorização dos activos imobiliários; 

O recente regime fiscal dos OIC em Angola, regulado pelo DLP n.° 1/14, de 13 de Outubro, 

apresenta-se, como um meio idóneo à potencialização do crescimento e desenvolvimento 

económico, financeiro e social, alicerçado num quadro fiscal pautado pela simplicidade de regime 

aplicável e pela maximização da eficiência destes veículos de investimento, traduzida, 

designadamente, na inexistência de tributação na esfera dos participantes e na aplicação de 

taxas reduzidas de imposto industrial, a par de isenções pontuais no âmbito da tributação 

indireta.  

  

i. Tributação Directa  

Os OIC são sujeitos passivos de Imposto Industrial, estando isentos do pagamento de qualquer 

outro imposto sobre o rendimento, nomeadamente o Imposto sobre Aplicação de Capitais e o 

Imposto Predial Urbano sobre as rendas de imóveis.  

 



 
 
ii. Tributação Indirecta (Isenções) 

- Imposto de Selo nos aumentos de capital;  

- Imposto de Selo sobre as comissões de gestão cobradas pelas entidades gestoras e sobre as 

comissões cobradas pelas instituições depositárias dos valores mobiliários;  

- Imposto de Consumo sobre as comissões de gestão cobradas pelas entidades gestoras;  

- SISA quanto aos imóveis adquiridos por OIC imobiliários de subscrição pública;  

- Imposto Predial Urbano quanto aos imóveis detidos e não arrendados (OIC imobiliários de 

subscrição pública);  

- Imposto de Selo quanto aos imóveis adquiridos (OIC imobiliários de subscrição pública). 

  

 iii. Tributação dos Participantes (Isenções) 

Os participantes dos OIC estão isentos de Imposto sobre a Aplicação de Capitais e Imposto 

Industrial sobre os rendimentos recebidos ou postos à sua disposição, nomeadamente 

resultantes de resgates, distribuições de rendimentos, bem como sobre as mais-valias ou menos-

valias apuradas na alienação das unidades de participação. 


