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Agenda 

Processo de implementação 

Conceito do fundo 

Racional da oportunidade 
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Racional da oportunidade 
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Contexto 
macro-

económico 

É fundamental 
diversificar a 
economia 
através do 
investimento 
privado 
nacional e 
estrangeiro 

Queda do preço do petróleo 

Restrições orçamentais 

Escassez de divisas e 
pressão inflaccionista 

Crescimento acentuado da 
população em idade activa 
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Angola tem um significativo potencial de 
desenvolvimento da produção agrícola 

No passado No presente No futuro 

No período antecedente à Guerra 

Civil Angola apresentava um 

sector agrícola robusto com um 

forte carácter exportador 

Volume de produção limitado por 

barreiras à competitividade 

• Dificuldade em igualar 

standards mundiais de 

qualidade 

• Infra-estruturas com 

deficiências que aumentam os 

custos de transacção 

• Recursos com baixas 

qualificações 

• Foco na diversificação da 

economia e na potenciação das 

exportações 

• Aumento da credibilidade do 

ambiente empresarial 

• Maior facilidade em repatriar 

capitais Angolanos no exterior 

• Foco na diversificação das 

fontes de divisas e na 

expatriação de capitais 
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Recursos naturais 

favoráveis 

 
• Terra fértil disponível 

• Abundante 

disponibilidade de água 

• Clima diverso e 

apropriado 

Melhores condições 

socioeconómicas 

 
• Crescente força de 

trabalho em idade útil 

• Meios de transporte e IT 

adequados 

• Esforço considerável em 

reduzir a burocracia 
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O investimento na agricultura de exportação é uma 
oportunidade única 

A nível estrutural 
 

Aproveitamento do potencial 

de recursos naturais em Angola 

 

Dinamização de cadeias de valor 

a montante e a jusante 

 

Garantia de projectos 

lucrativos e auto-suficientes  

 

Criação de emprego 

por todo o país 

No contexto actual 
 

Permite diversificação 

económica 

 

Alinhado com as 

prioridades do Estado 

 

Reduz pressão sobre 

reservas em divisas 

 

Opção atractiva para 

investidores privados 
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Neste contexto, um fundo de investimento agrícola 
surge como resposta aos desafios do sector 

Foco em projectos 

pensados para a 

exportação  

Adequado ao actual 

contexto 

macroeconómico 

Operação e 

rentabilização de 

activos agrícolas 

Iniciativa privada com 

regulação estatal 
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Criação do 
fundo está 
intrinsecamente 
alinhada com os 
interesses dos 
principais 
stakeholders 

Estado 

Fundo responde às carências do sector e 

está alinhado com as prioridades do Estado 

Investidores privados 

Fundo dá confiança aos investidores 

privados na transparência e segurança dos 

seus investimentos 

Operadores agrícolas 

Implementação do fundo pode facilitar a 

atracção de operadores agrícolas líderes a 

nível mundial  
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A criação de um 
fundo agrícola 
enfocado em 
exportações é 
uma excelente 
opção para a 
realidade actual 
de Angola 
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Conceito do fundo 
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O fundo investe em propriedades agrícolas em 

território Angolano com culturas para exportação 

 

O fundo investe em sociedades de direito angolano em 

parceira com operadores agrícolas líderes mundiais 

 

O fundo é direccionado para investidores estrangeiros, 

investidores nacionais residentes e fundos angolanos no 

exterior a repatriar para Angola 

 

O fundo será de direito angolano, suportado por um 

banco depositário com regras muito claras para a 

utilização dos capitais 

 

O fundo será gerido e assessorado por uma equipa 

altamente competente, qualificada, com experiência 

em private equty e agricultura e com um profundo 

conhecimento da economia angolana  

1 

2 

3 

4 

5 

Conceito do 
fundo 
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O foco do fundo agrícola são culturas com potencial 
elevado para exportação - exemplos 

Madeira 

Frutos tropicais 

Café 

Frutos secos 

Banana 

Soja 

1 
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Alinhado com o PRODESI, o fundo agrícola pode ser uma 
excelente forma de acelerar a sua implementação 

Cabinda 

Zaire 

Uíge 

Luanda 

Bengo 

Cuanza 

Norte 
Malange 

Cuanza Sul 

Benguela 

Namibe 

Huíla 

Cunene 
Cuando 

Cubango 

Huambo 
Bié 

Lunda 

Norte 

Lunda 

Sul 

Moxico 
Banana 
"Estudar mecanismos 

de aceleração de 

produção" 

Café 
"Objectivo é produção 

30 mil ton. e export. 

de 400 mil sacos de 

café"  

Madeira 
"Fomentar a criação 

do cluster da 

silvicultura" 

Nota: Regiões onde se pretende acelerar a implementação das fileiras com iniciativa empresarial. 

Fonte: PRODESI 

1 
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A estrutura do fundo pode agrupar-se em quatro níveis 

Investidores estratégicos 
Operadores agrícolas 

Superficiários 

Investidores privados 

Entidade gestora 

• Uma equipa altamente qualificada, experiente, com 

credibilidade internacional e capacidade comprovada 

• Investidores institucionais com desejo de gerar 

dividendos no exterior em divisas 

• Pequenos investidores angolanos 

• Investidores nacionais com fundos em repatriação 

• Responsáveis pelo desenvolvimento da 

produção e gestão das actividades diárias 

• Estado ou proprietários privados 

concessionários dos terrenos explorados 

2 
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Cada nível terá  
as suas 
responsabilidades 

Sociedade Gestora do 

Fundo de Investimento 

• Angariação de investidores e parceiros estratégicos 

• Identificação e concepção de projectos 

• Preparação das decisões de alocação de capital 

• Gestão do Fundo 

• Reporte de resultados do fundo 

• Relacionamento com entidades de supervisão e com os 

investidores do Fundo 

Investidores privados • Execução dos investimentos em Kwanzas ou em 

divisas estrangeiras 

Investidores 

estratégicos 

• Realização de investimentos e desenvolvimento da 

produção, gerindo todas as actividades e operações 

diárias, incluindo as actividades de exportação 

• Alocação dos melhores recursos humanos, 

operacionais, tecnológicos e de negócio em Angola 

Superficiários • Concessão, por longos períodos de tempo, do 

direito de utilização dos seus activos agrícolas 

2 
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Cada nível terá  
a sua 
remuneração  

Sociedade Gestora do 

Fundo de Investimento 

• Fees de montagem do fundo 

• Fees de gestão sobre o valor do fundo 

• Upside sobre o valor gerado acima da taxa de retorno 

acordada 

 

Investidores privados • Repatriação do capital 

• Optimização fiscal 

• Percentagem dos lucros do negócio 

Investidores 

estratégicos 

• Percentagem dos lucros do negócio 

Superficiários • Renda fixa mensal (com ajustamentos periódicos) 

e eventualmente por uma parte da rentabilidade 

de exploração 

2 
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Existem seis principais tipos de investidores alvo 

Investidores 

angolanos com 

fundos no 

exterior 

(Implica repatriamento de 

fundos) 

Outros Estados Investidores 

privados 

angolanos 

noutros 

sectores e 

pequenos 

investidores 

Investidores 

privados 

angolanos 

focados em 

agricultura 

Investidores 

privados 

internacionais 

3 
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O repatriamento de fundos de investidores Angolanos 
pode ser uma fonte de financiamento deste fundo 

• Dado um enquadramento fiscal que incentive 

a repatriação dos fundos, esta seria uma 

opção produtiva para Angola e rentável para 

os investidores 

Através de um quadro legal atractivo… 

• Com a possibilidade de remuneração em 

moeda forte, o fundo teria menor pressão 

sobre as divisas 

• O repatriamento e investimento deveria ser 

avalizado pelo BNA por questões de 

compliance 

…O fundo agrário pode ter um forte impulso 
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O modelo do fundo garante o seu posicionamento 
competitivo e transparência dos investimentos feitos 

Investidores 
externos 

Investidores 
internos 

$ 

$ 

Fundo 
Agrícola 

de Direito 
Angolano 

Banco depositário 
no estrangeiro 

Banco depositário 
em Angola 

$ 
$ 

Negócio operacional 
Sob a forma de SPV1, recebe capital 

mediante aprovação do projecto 

Trading 
Para posicionamento competitivo da 

produção a nível internacional 

$ 

Investidores 
estratégicos $ 

Legenda: 

 

 

 

  

Entrada de 

capitais 

Saída de 

capitais 

4 

Ilustrativo 

1. Special Purpose Vehicle 
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Objectivos financeiros Saídas estratégicas 

Venda da posição 

ao operador 

internacional 

Taxa de 

rentabilidade 

esperada (em USD) 

Comissão de 

gestão 

Prémio em % do 

upside acima da 

rentabilidade 

Comissão de 

angariação 

15% 

1% 

2% 

20% 

Venda da posição a 

outros fundos de 

especializados em 

later stages 

Venda da posição 

investidores nacionais 

ou estrangeiros 

4 
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Processo de implementação 
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Foram já dados vários passos concretos para a 
implementação do fundo agrícola 

Primeira abordagem Conceptualização Alinhamento Implementação 

Cronologia dos momentos chave 

2017  2017 – 1.º semestre 2017 – 2.º semestre 2019 – 2.º semestre 

• Discussões com MINEC e 

MinAgr sobre a 

adequação e relevância 

de um fundo desta 

natureza 

• Concepção do 

modelo a nível 

estrutural 

• Alinhamento com 

MINEC/ MEP 

• Lançamento do fundo 

• Desenho do fundo 
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Intervenção do Estado só é estritamente necessária em 
duas áreas, no caso de um fundo de iniciativa privada 

Criar uma 

percepção de 

segurança para os 

investidores 

privados que 

queiram investir 

no fundo 

Aceitar 

formalmente um 

mecanismo através 

do qual 

investidores 

internacionais 

possam investir em 

SPV's angolanos 

Facilitação de 

vistos de trabalho, 

criação de 

processo de 

aprovação 

acelerada de 

investimentos e 

entrada de capitais  

 

Garantir 

mecanismos 

facilitadores 

da exportação 

Melhorar ambiente 

de negócios 

Desafios 

legais 

Desafios 

burocráticos 

Desafios 

operacionais 

Para cativar 

investidores 

Para responder aos desafios 

à competitividade do fundo 
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Sugestão de próximos passos 

Decisão sobre variáveis chave 

e estrutura do modelo a 

implementar em face do 

modelo aprovado 

Criar condições de 

implementação para  

o modelo aprovado1 

 

Aprovação do modelo de 

implementação do Fundo 

Agrícola de Exportação  

1. MoU com entidade gestora se Fundo  



25 

Equipa de implementação 
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Equipa de implementação reúne valias ímpares para o 
sucesso do Fundo 

Experiência na montagem e  

gestão de fundos de investimento 

Experiência de agricultura em 

África e em Angola 

Resultados alcançados em 

private equity 

Sucesso na gestão de projetos 

complexos em Angola 
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