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Fundos de investimento, aplicações financeiras que reúnem recursos de um conjunto de 

investidores, com o objectivo de obter lucro com a compra e venda de títulos e valores 

mobiliários, cotados de outros fundos ou de bens imobiliários, são alternativas ao 

financiamento da economia no actual contexto do País?  

O seu desenvolvimento, na qualidade de instituições de investimento colectivo, joga um papel 

fundamental na agregação e alocação das poupanças individuais (das famílias) e societárias 

(das empresas), no sentido de permitir que sejam realizados investimentos que de outro modo, 

por falta de capital ou de capacidade de gestão, não poderiam ser desenvolvidos. Nesta altura 

em que se verifica uma diminuição do crédito à economia por parte dos bancos e investidores, 

devido a razões de vária ordem, a sua importância é cada vez maior. 

E, agora que o preço do barril de petróleo nos mercados internacionais oscilou, entre os 45 USD 

e 50USD, nos últimos 30 dias, não havendo previsão de subidas significativas das receitas 

provenientes do Brent para os próximos três anos, com que fontes alternativas locais contaremos 

para evitar o agravamento dos problemas inerentes ao actual contexto do País? Nas actuais 

condições, os sectores primários de crescimento do sector não-petrolífero em Angola, 

prioritários, nomeadamente, a infraestrutura, tecnologia, agricultura, pescas, hotelaria, florestas, 

silvicultura e mineração precisarão de outras fontes de financiamentos. O Fundo Activo de 

Capital de Risco Angolano (FACRA), que é considerado um importante instrumento financeiro 

ao serviço das MPME nacionais, o Angola Investe, criado pelo Executivo, não estão a ser 

suficientes. Por outro lado, estão as famílias, que, podendo ter acesso a novas formas de 

financiamento menos burocratas do que as clássicas, também viriam depositar alguma confiança 

no futuro ao ver estimulada a criação de pequenos negócios familiares rentáveis.   

Um desses catalisadores poderia ser, por exemplo, o surgimento de fundos de investimento, que 

investissem em títulos. Uma das soluções, aliás, à semelhança do que os bancos fazem, por ter 

um valor facial muito alto, a sua atractividade não alcança todos os agentes económicos. Mas se 

fosse colocado num fundo de investimento que dividisse aquele valor por unidades de 

participação, com valores unitários mais baixos, então qualquer um poderia comprar as unidades 

de participação do fundo. Para o actual momento, os fundos de investimento que mais se 



 
 
adequam ao País, nesta fase, de acordo com o CEO da CMC, Patrício Vilar, são os fundos de 

investimentos imobiliários e os fundos mobiliários, devido ao vasto parque imobiliário existente 

no mercado, havendo já margem e oportunidade para a constituição de mais fundos de capital 

de risco, que se apresentam como uma antecâmara para a implementação do mercado de 

acções. 


