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Contexto 

macroeconômico 

Impõe-se a 
diversificação 
da economia 
através de 
investimentos 
privados 
nacionais e 
estrangeiros 

Crise do petróleo nítida e 
duradoura devido ao excesso de 
oferta global 

Restrições orçamentais  do Governo 
para implementar programas 
públicos 

Reservas de divisas estrangeiras 
limitadas e pressões inflacionistas 

Elevados níveis de desemprego 
a nível da população activa 
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Angola possui um significativo potencial agrícola inexplorado 

ÁREA DE TERRA ARÁVEL 

~47% 

Antes da independência nacional, Angola tinha 

uma actividade agrícola e agroindustrial das mais 

robustas da África e era auto-suficiente na maioria 

das principais culturas alimentares. 

CONTRIBUIÇÃO PIB 

~12% 

POPULAÇÃO EMPREGADA 

~70% 

ÁREA DE TERRA CULTIVADA 

~10% 
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Existe uma oportunidade sem precedentes para o 
investimento privado interno no sector agrícola de Angola 

Contexto macroeconómico 

Diversificação económica 

definida como primeira 

prioridade 

Melhoria do clima 

político geral 

Investimento interno 

esperado através da 

repatriação de fundos 

Revolução Verde através do 

desenvolvimento da 

agricultura 

Interesse do sector privado 

Melhoria do ambiente 

de negócios 

Aumento da confiança 

do investidor no 

mercado interno  

Incentivos alinhados com 

o Plano de 

Desenvolvimento Nacional 

2018 - 2022 
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A repatriação de fundos de 
volta a Angola constitui uma 
fonte atraente de capital 

O novo quadro fiscal do Governo a ser 

introduzido  em 2018 encorajará a 

repatriação de fundos para estimular 

a economia nacional 

Como resultado, os investidores 

nacionais privados buscarão 

alternativas para oportunidades de 

investimento competitivas e 

lucrativas. 
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O défice de infraestrutura ao longo da cadeia de valor 
limita a oportunidade de desbloquear o sector agrícola 
de Angola 

Acesso a mercados continuam a ser o principal 

entrave para o sector 

• Elevados custos de transação e tempo para 

comercializar 

• Baixo uso de insumos agrícolas básicos e 

mecanização 

• Falta de armazenamento e processamento 

pós-colheita 

• Perdas pós-colheita muito elevadas 

~20B 

45M 

Impacto das  inadequadas infraestruturas em Angola 

1. Os dados são usados como exemplos para 

demonstrar o impacto Fonte: FAO 2016 

Perda pós-colheita de cereais 

(milho) anualmente1 

Perda pós-colheita de 

tubérculos anualmente1 
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Um FIIA oferece 
uma oportunidade 
única de 
investimento que 
responde com 
sucesso aos 
desafios e riscos 
do sector e 
acelera o 
crescimento 
económico 

Operação e monetização de activos 

imobiliários agrícolas para apoiar o 

desenvolvimento da cadeia de valor 

Estratégias exclusivas de investimento de 

carteira para investidores com diferentes 

perfis de risco e retorno 

Alivia as pressões macroeconómicas, aumentando 

o capital e a expertise num sector chave não-

petrolífero 

Os objetivos do FIIA são consistentes com as 

prioridades do Governo para a diversificação 

económica 

1. FIIA – Fundo de Investimento Imobiliário Agrícola 
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O FIIA está 
empenhado em 
libertar o 
potencial do 
investimento 
privado nacional 
para activos 
imobiliários 
agrícolas em 
Angola 

Filosofia de Investimento 
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A FIIA atrai capital de investidores angolanos para 
desenvolver as infraestruturas agrícolas da cadeia de valor 

Tamanho do Fundo 
Dimensão do fundo: USD 50 milhões (mínimo) 

Tamanho mínimo da unidade de participação: USD 1 milhão 

Moeda:  Kwanzas e / ou USD 

 

Política de 

Investimento 

 

Tipo de projeto: Greenfield 

Tipo de investimento: capital de crescimento 

Tamanho do investimento: Usd 1 a Usd 5 milhões  

Tamanho do portfólio: máximo de 20 projectos 

Operações da SPV1: Operadores seleccionados pelo  

Fundo 

Taxa alvo de atractividade: ROI de 10% 

Conceito de fundo 
Investimento alvo: investidores privados angolanos 

Foco geográfico: Angola 

Foco no setor: agronegócios e projectos de infraestrutura 

1. SPV – Special Purpose Vehicle 



1% comissão de estruturação (uma única vez) 
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Estrutura corporativa 
Âmbito: Organizacional 
Fundo domiciliado e exclusivamente 

dedicado  a investir em Angola 

Fundo gerido por equipa de 

profissionais altamente experientes 

Investidores credenciados negociam 

diretamente com os gestores do 

fundo 

Bancos comerciais subscrevem 

investimento mínimo 

Taxas (indicativas) 
Escopo: Gestão 

2% - comissão de gestão anual 

20% - comissão sobre as mais valias 

acima da taxa de 

rentabilidade/resultados  

líquidos previstos 

Outras considerações 
Escopo: Geral 

Fundo estabelecerá parcerias com 

bancos comerciais angolanos  

Fundo estabelecerá uma parceria 

com parceiro financeiro estrangeiro 

O capital em moeda estrangeira 

permanece em depósitos no exterior até 

à sua efectiva aplicação 

A estrutura corporativa e as taxas do Fundo alinham-se 
com os objetivos dos investidores 

1% - comissão de estruturação 

(uma única vez) 
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Como investimos? Em que investimos? 

O Fundo faz 

investimentos em 4 

áreas estratégicas 

Desenvolvimento 

da terra 

Tractores e 

transportes 

O FIIA emprega capital através de 

uma gama de instrumentos 

financeiros, incluindo capital e 

financiamento de dívida para: 

• Fechar as lacunas infraestruturais e 

operacionais ao longo da cadeia de 

valor 

• Impulsionar os investimentos em 

ofertas de serviços de valor 

acrescentado que aumentam a 

produtividade e a rentabilidade 

• Adquirir activos imobiliários com 

valor intrínseco, incluindo 

equipamentos e armazéns, entre 

outros 

Armazenagem, 

câmaras 

frigoríficas e 

processamento 

Maquinaria e 

equipamento 
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Investidores 
angolanos om 
fundos locais 

 

Investidores 
angolanos com 

fundos no 
estrangeiros 

 

FIIA 

 
SPV1 #1 

 
SPV #2 

 
SPV #4 

AOA 

 
SPV #3 

Tipos de activos reais Sociedades de Propósitos Específicos 

Key: 
Desenvolvimen

to da Terra 

Máquinas e 

Equipamentos 

Tractores e 

Transportes 

Armazenamento e 

Processamento 1. SPV – Special Purpose Vehicle – Sociedades de Propósitos Específicos  

Investidores 

AOA 

AOA 

O Fundo FIIA oferece aos investidores opções diversificadas de 
investimentos estratégicos em vários tipos de activos agrícolas 
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O FIIA, possui rendas de imóveis, propriamente dito e 
rendimentos sobre aluguer de equipamentos agrícolas 
ou de propriedade industrial. 

 

 De qualquer forma o FIIA estará isento de qualquer imposto sobre os rendimentos (artigo 3º do 

DLP 1/14). No caso de haver subscrição publica, o FIIA estará isento de sisa e selo sobre o 

valor dos imoveis adquiridos. 

 

 Os participantes no FIIA estão isentos de IAC na distribuição de rendimentos. 

 

 O FIIA está sujeito à tributação de 15% sobre os lucros.  
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O FIIA segue uma estratégia de investimento sob 
medida gerida por especialistas para criar riqueza 

Características do FIIA 

Transparente 

e credível 

Experiência 

e reputação 

Alinhamento com 

os interesses dos 

investidores 

Benefícios do investidor do 

fundo 

Diversificação da carteira 

Retornos  ajustados ao risco 

atractivos e competitivos 

 

Participação, flexibilidade e 

controle na tomada de decisões 
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Foram já dados vários passos concretos para a  
implementação do fundo agrícola 

Primeira abordagem Implementação 

2017 2019 – 1.º trimestre 

• Discussões com MinAgr 

e CMC sobre a  

adequação e relevância  

de um fundo desta  

natureza 

• Concepção do  

modelo a nível  

estrutural 

• Alinhamento com  

CMC e Executivo 

• Criação oficial do  

fundo 

• Lançamento do fundo 

• Desenho do fundo 

22 

2018 – 1.º semestre 2018 – 2.º semestre 

• Discussões com as 

Associações Empresariais  



Intervenção do Estado só é necessária em duas áreas 

Melhorar ambiente 

de negócios 

Criar uma  

percepção de  

segurança para os  

investidores  

privados que  

queiram investir  

no fundo 

23 

Desafios 

legais 

Aceitar  

formalmente um  

mecanismo através  

do qual  

investidores  

internacionais  

possam investir em  

SPV's angolanos 

Desafios 

burocráticos 

Facilitação de  

vistos de trabalho,  

criação de  

processo de  

aprovação  

acelerada de  

investimentos e  

entrada de capitais 

Desafios 

operacionais 

Garantir  

mecanismos  

facilitadores  

de importações 

e  exportações, 

nomeadamente

acesso a divisas   

Para cativar  

investidores 

Para responder aos desafios  

à competitividade do fundo 



Próximos passos 

Garantir enquadramento legal  

para a operação  

independente e sustentável  

do fundo 

Decisão sobre variáveis chave  

e estrutura do modelo a  

implementar 

Aprovação do Fundo pela 

Comissão de Mercado 

  de Capitais 

24 
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Proposta de equipa de profissionais altamente experientes 
em desenvolvimento de projectos e investimentos 

Consultores 

Especialistas em 

organização, 

processo e desenho 

de sistemas 

Especialista em Agronegócios 

Especialista em 

desenvolvimento de 

agronegócios e 

infraestrutura 

Gestor do FIIA 

Gestor de fundos com 

experiência 

internacional 

Gerentes de negócios 

Gerentes de 

diferentes operações 

dentro das SPV’s 
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Os Fundos de Investimento Imobiliário apresentam 
diversas vantagens face às sociedades comerciais 

Regime Fiscal 

Montante do 

Investimento 

Risco 

Liquidez 

Gestão 

Fundo Investimento Imobiliário  Sociedade Comercial 

‹ Taxa de imposto industrial de 15%. 

‹ Isento de Imposto industrial das mais-valias sujeitos 

‹ Isento de Imposto sobre a aplicação de capitais 

‹ Isento de Imposto Predial Urbano de 15%; 

‹ Isento de Imposto de Consumo sobre as comissões de gestão; 

‹ Isento de Imposto de Selo sobre os recebimentos; 

‹ Os participantes dos Fundo beneficiam de: 

Isenção de IAC e de Imposto Industrial, relativamente aos rendimentos 

distribuídos, decorrentes do resgate ou de mais-valias apuradas na alienação 

das unidades de participação. 

‹ Taxa de imposto industrial de 30%. 

‹ Rendimentos de mais-valias sujeitos a 30% de Imposto industrial 

‹ Imposto sobre a aplicação de capitais de 10% 

‹ Imposto Predial Urbano de 15%; 

‹ Imposto de Consumo sobre as comissões de gestão 5%; 

‹ Imposto de Selo sobre os recebimentos 1%; 

‹ Os participantes de Sociedade Comerciais devem pagar: 

IAC e Imposto industrial sobre rendimentos distribuídos, decorrentes do 

resgate ou de mais-valias apuradas na alienação das unidades de 

participação. 

 

‹ Possibilidade de investir numa variedade maior de imóveis com um volume 

menor de investimentos, sendo que o investimento é em quotas.   

‹ Necessidade de maior investimento ao investir-se na compra de um imóveis 

específicos, não sendo viável o investimento em partes de imoveis.  

‹ Diversificação de investimento que permite uma diminuição do risco. A falta 

temporária de rendimento de um imóvel é compensada pelos rendimentos dos 

outros.  

‹ Existe um risco maior uma vez que os investimentos são feitos num número 

reduzido de imóveis.  

 

‹ Possibilidade de negociação das quotas de investimento em mercado 

regulamentado. 

‹ Gestão dos imóveis terceirizada a especialistas do sector 

‹ Gestão financeira profissional e transparente feita por empresas 

reconhecidas e certificadas. 

‹ Forte dependência da existência de um comprador que pretenda o imóvel 

com as características apresentadas.  

‹ A responsabilidade da gestão financeira e imobiliária do imóvel fica a cargo 

do proprietário. 
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Muito Obrigado 

Manuel Duque 

ASK ANGOLA 

Luanda, Setembro de 2019  


