
 
 

Sector de seguros sem liquidez para investir no 

Mercado de Capitais 

Semanário Económico  

20/05/16 

Especialistas entendem que para se mudar o quadro devem ser adoptadas quatro 

medidas: implementação de mais seguros obrigatórios, alteração do regime de conseguro 

do sector petrolífero e mineiro, incentivos fiscais e fomentação da poupança nacional.  

O sector de seguros em Angola está desprovido de liquidez suficiente para concorrer no mercado 

de capitais, tendo em conta o nível de penetração ainda insignificante no Produto Interno Bruto 

(PIB). Esta foi uma das conclusões a que chegaram alguns representantes de seguradoras 

nacionais, no final do Fórum sobre Investimentos em Divida Pública, organizando pela Comissão 

de Mercado de Capitais (CMC). 

Fazendo referência a um estudo da Agência de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG), 

Carlos Duarte, presidente da Nossa Seguros, disse durante o encontro, que o conjunto do sector 

segurador tem um total de disponibilidade de 620 milhões de dólares, e deste valor cerca de 460 

milhões estão afectos a investimentos diversos. Já para o mercado de capitais, o estudo da 

ARSEG revela que cerca de 63 milhões de dólares é o montante global que as seguradoras têm 

disponíveis para aplicar em títulos de rendimentos variável ou fixo e variáveis ou fixos em divida 

pública. Para o presidente da Nossa Seguros, o valor (63 milhões de dólares) é “muitíssimo” 

baixo para aquilo que é o potencial do sector. 

“O sector de seguros tem uma taxa de penetração na ordem dos 0%, relativamente ao PIB, a 

média africana anda à volta dos 13%, quer dizer que há ainda um nível de crescimento muito 

interessante. Portanto, é necessário que se dêem espaços para as seguradoras e os fundos de 

pensões possam desempenhar o seu real papel na economia”, frisou. Relativamente aos fundos 

de pensões, em 2013, registaram um total de 720 milhões de dólares de fundos sobre gestão. 

Deste valor cerca de 40%, correspondente a 360 milhões de dólares estarão disponíveis para 

investimentos no mercado de capitais. Entretanto, esses números pouco representam na 

balança financeira da economia nacional, daí que há ainda um longo caminho a percorrer, para 

que as seguradoras possam entrar como “players” no mercado de capitais ”. 

António Sebastião administrador da ENSA Seguros também defende mais incentivos fiscais e 

uma melhor aplicação dos activos do sector de modo a garantir o peso das seguradoras no sector 



 
 
financeiro.“ A actividade seguradora, embora apresenta grandes potencialidades de crescimento, 

tem uma penetração muito pequena, portanto, representa, menos de 1% do Produto Interno 

Bruto, portanto, há necessidade de se adoptar algumas medidas no sentido de inverter essa 

situação de forma que a possamos proporcionar à actividade seguradora excedentes de 

tesouraria para fazer aplicações no mercado financeiro”, disse. 

Na opinião do administrador da ENSA os fundos de pensões poderão verificar um crescimento 

elevado se houver por exemplo, medidas de incentivos fiscais às pessoas que apostarem nas 

poupanças alongo prazo. “Assim, podemos contribuir para a efectivação do financiamento da 

dívida pública, bem como na consequente aplicação dos activos de maturidades alargadas com 

um retorno apreciável”, precisou. Os dois especialistas entendem ser necessário a adopção de 

um conjunto de medidas para se inverter o quadro. Medidas como implementação dos seguros 

obrigatórios, a alteração do regime de conseguro do sector petrolífero, mineiro e o fomento da 

poupança nacional. 

As seguradoras acreditam que um aumento nos rendimentos das famílias aumentará igualmente 

os recursos disponíveis para as poupanças, o que poderá possibilitar uma maior canalização de 

recursos para a economia. “É necessário que as seguradoras façam o seu trabalho no sentido 

de criarem instrumentos financeiros aquedados a essas necessidades, por um lado, e por outro, 

é necessário que o Estado cumpra com o seu papel de fomento que se traduz nos incentivos 

fiscais às poupanças”, frisou Carlos Duarte. 

Por seu turno, Pedro Pitta Groz, presidente da Comissão Executiva da BODIVA reconheceu que 

o sector de seguros, de momento, tem pouca representação no mercado de valores mobiliários, 

mas sublinhou que há interesse de investidores de outros sectores na bolsa. “O sector segurador 

não tem tanta liquidez para aplicar em valores mobiliários, mas contamos com outros 

subsectores, como por exemplo, o sector do fundo de pensões, que pode alavancar, dar 

profundidade e liquidez no mercado”, frisou. O responsável que falava a imprensa à margem do 

Fórum sobre Investimento em Divida Publica disse que o encontro com empresas do sector 

financeiro, como bancos e seguradoras, visou consciencializar a classe sobre a entrada em 

funcionamento dos mercados, no âmbito do programa de Educação Financeira. 


