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Introdução

O Fundo Soberano de Angola (adiante 
também designado por “Fundo” ou “FSDEA”), 
denominação actual estipulado pelo Decreto 
Presidencial Nº 89/13, de 19 de Junho, foi 
instituído pelo Decreto Presidencial n.º 48/11 
de 9 de Março, à data sob a designação de 
Fundo Petrolífero.

O Conselho de Administração do Fundo 
foi nomeado a 16 de Março de 2012. Em 
Maio de 2012, o Conselho de Administração 
submeteu para aprovação o orçamento para o 
estabelecimento do Fundo, que foi aprovado 
em Junho de 2012.

Em 16 de Julho de 2012 o Fundo foi 
estabelecido, tendo sido recebido nessa 
data a primeira prestação da alocação para 
incorporação e estabelecimento do Fundo, no 
valor total de 36.350 mUSD.

A 17 de Outubro de 2012, foi oficialmente 
lançado o Fundo Soberano de Angola, com 
um orçamento inicial de cinco bilhões de 
USD de capital, subscrito na totalidade pela 
República de Angola, como indicado na Nota 
13.

O Fundo tem como objectivo promover, 
encorajar e apoiar, em Angola e no 
estrangeiro, investimento em projectos de 

desenvolvimento em sectores estratégicos. 
O Fundo alocou cerca de metade da sua 
dotação inicial de capital a investimentos 
alternativos, particularmente nos sectores 
da agricultura, mineração, silvicultura, 
saúde, capital estruturado, infra-estrutura e 
imobiliário (relativamente a este último com 
ênfase no sector hoteleiro), em Angola e 
noutros mercados da África Subsariana. O 
remanescente da carteira dos investimentos 
do Fundo foi alocado em títulos de renda 
fixa, como operações de tesouro, emitidos 
por entidades governamentais e instituições 
supranacionais, acções globais e emergentes, 
assim como outros investimentos alternativos 
em mercados emergentes a nível global.

O Fundo já procedeu à criação de fundos 
de investimento regional para a saúde, 
hotelaria, mineração, silvicultura, agricultura, 
capital estruturado e infra-estrutura na África 
subsariana, através dos quais irá contribuir 
para o desenvolvimento e crescimento da 
economia regional.

O Fundo pode dedicar 7,5% dos seus activos 
em projectos de desenvolvimento social e 
investimentos de responsabilidade social com 
foco na educação, criação de rendimentos 
próprios e acesso a energia e água potável fora 
da rede nacional.
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Mensagem do PCA

Durante o ano de 2015, consolidaram-se os primeiros investimentos de longo prazo, alicerçados 
nos fundamentos e avanços registados nos anos anteriores. Foi o primeiro ano de acção, na 
sequência de um período de integração das normas de governança, regulação e as boas práticas 
da indústria financeira, legitimadas a nível internacional. Durante o ano, o FSDEA observou 
rigorosamente as normas prudenciais de investimento financeiro num quadro global de 
incerteza económica, distorção das correlações comuns dos mercados e aversão generalizada ao 
investimento.

O presente relatório detalha a actividade financeira do Fundo no ano de 2015, incluindo os 
compromissos patrimoniais de longo prazo afectos a investimentos de private equity, bem como 
os méritos registados no âmbito da Missão Social do FSDEA.

O destaque dedicado à componente social, na Política de Investimento do FSDEA, evidencia 
que o apoio aos projectos sociais é de fundamental importância no mandato da instituição, 
principalmente no fomento da formação profissional, do autossustento e da expansão do acesso à 
água e aos serviços de saúde em localidades rurais e periurbanas.

Apesar das incertezas no cenário económico global, em 2015, a carteira de investimentos do 
FSDEA foi alocada a diversas indústrias e classes de activos, em estrito atendimento à política 
de investimento determinada pelo Executivo Angolano. Mais de metade do capital está 
dedicado a fundos de private equity especializados em infra-estruturas, imobiliário, agricultura, 
silvicultura, mineração e capital estruturado, com enfoque nas oportunidades de investimentos 
domésticos e regionais. Esta alocação de património líquido permite ao FSDEA gerar novas 
fontes de rendimento para Angola e apoiar o desenvolvimento de novas indústrias no sector 
não-petrolífero.

Em 2014, o Fundo tornou-se membro de pleno direito do Fórum Internacional dos Fundos 
Soberanos (IFSWF) e aderiu às normas e conduta estabelecidas pelos Princípios de Santiago. 
Em 2015, sob orientação do Executivo Angolano, o FSDEA adoptou às Normas Internacionais 
de Relato Financeiro (IFRS). Esta transição torna as demonstrações financeiras da instituição mais 
acessíveis, detalhadas e equiparáveis para os analistas, pesquisadores internacionais, e a todos os 
demais interessados. Este passo coloca o Fundo num patamar futuro mais favorável, relativamente 
à transparência, integridade e governança.

Tendo em conta a possibilidade de virmos a ultrapassar mais um período de incerteza em relação 
a economia internacional, é fundamental reforçarmos a confiança que os mercados internacionais 
depositam no Fundo Soberano de Angola, para que continue a realizar investimentos criteriosos e 
apoie o desenvolvimento do sector não-petrolífero no País. 

Por outro lado, a aderência às IFRS permite ao FSDEA demonstrar com maior clareza os retornos 
financeiros, que são essenciais para a geração de rendimentos para o Estado Angolano, bem 
como a mensuração dos benefícios alcançados para as gerações actuais e vindouras. Com a 
visão no futuro, o Fundo Soberano de Angola obriga-se a investir em activos financeiros que 
impulsionem o desenvolvimento nacional.
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1. MISSÃO, VISÃO E VALORES

VISÃO
Promover o desenvolvimento socioeconómico 
do povo angolano através da geração de 
novas fontes de rendimento para o Estado. 

MISSÃO
Gerar rendimentos financeiros sustentáveis e 
de longo prazo que beneficiem a economia e 
indústria nacional, através da gestão eficiente 
de um portfólio diversificado de investimentos 
de activos financeiros.

VALORES
Aplicar os seguintes princípios orientadores na 
conduta geral do FSDEA de modo individual 
e colectivo:

• Transparência
O FSDEA obriga-se a promover um 
quadro fiscal eficiente. O conselho de 
administração obriga-se a uma conduta 
transparente e responsabilizável, alinhada à 
legislação vigente em Angola, bem como 
às boas práticas do ramo estabelecidas 
pelos Princípios de Santiago.

Neste exercício, o Fundo Soberano de 
Angola alcançou uma elevada cotação no 
Índice de Transparência Linaburg-Maduell 
de 8 pontos em 10 possíveis, uma avaliação 

regular independente, reconhecida 
internacionalmente, que examina a 
fiabilidade das informações divulgadas 
pelos fundos soberanos. 

• Responsabilização
O conselho de administração é responsável 
por todos os actos do FSDEA e obriga-
-se a agir em conformidade com os 
diplomas oficiais e a legislação aplicável 
à sua conduta. No decurso da sua 
implementação, o FSDEA compromete-
-se à plena adopção das normas e conduta 
indicadas pelos Princípios de Santiago 
(GAPP). 

• Consciência
O FSDEA é uma entidade estatal 
responsável e dedicada ao benefício do 
povo angolano, pelo que se obriga a 
actuar de forma legítima, responsável e 
consciente em relação às normas culturais 
e ao meio ambiente das localidades onde 
opera. 

• Respeito
O Fundo Soberano de Angola obriga-se a 
observância da legislação e das normas em 
vigor na República de Angola e nos países 
onde opera. 
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José Filomeno de Sousa dos Santos
Presidente do Conselho de Administração

Pelouros
Jurídico
Investimentos líquidos
Investimentos Alternativos
Investimentos de Responsabilidade Social
Equipas Especializadas

Hugo Miguel Évora Gonçalves
Administrador Executivo

Pelouros
Contabilidade, Finanças e Património
Recursos Humanos
Tecnologia de Informação
Operações de Investimento (Back Office)
Apoio Administrativo

Artur Carlos Andrade Fortunato
Administrador Executivo

Pelouros
Gestão de Risco
Conformidade
Auditoria interna

Conselho de Administração

A.  ÓRGÃO DE GESTÃO

2. GOVERNANÇA
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B.  Órgão de Fiscalização – Conselho Fiscal

C.  Órgão Consultivo – Conselho Consultivo

D.  Directores

João Boa Francisco Quipipa
Presidente do Conselho Fiscal

Emanuel Maria Maravilhoso Buchartts
Vogal

Dilma Rosa Neto Semedo 
Vogal

Ministro das Finanças
Ministro da Economia
Ministro do Planeamento e Desenvolvimento Territorial
Governador do Banco Nacional de Angola

Miguel Damião Gago
Director do Gabinete do Presidente do Conselho de Administração

David Mota Ramos Zilungo
Director do Gabinete Jurídico
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E.  Organograma

Direcção de Gestão de 
Risco e Conformidade

Gabinete do Presidente do 
Conselho de Administração 

Gabinete de 
Auditoria Interna

Direcção de Investimentos

Conselho Consultivo Conselho de Administração Conselho Fiscal

Direcção de Operações

Gabinete Jurídico

Departamento 
de Investimentos 

Liquidos

Departamento 
de Investimentos 

Alternativos

Departamento 
de Gestão de 

Risco

Departamento
de Conformidade

Departamento 
de Recursos 

Humanos

Departamento 
de Tecnologias 
de Informação

Departamento
de Projectos de 

Desenvolvimento 
e Investimentos de 
Responsabilidade 

Sociais

Departamento 
de Equipas 

Especializadas

Departamento 
de Contabilidade 

Finanças e 
Património

Departamento 
de Operações 

de Investimentos 
(Back O�ce) 

Departamento 
de Apoio

Administrativo 



82015 Relatório Anual | fundosoberano.ao

3. ESTRATÉGIA GLOBAL E PRINCIPAIS 
DESENVOLVIMENTOS

3.1. POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O Decreto Presidencial n.º 107/13 de 28 de Junho, aprova a política de investimento do Fundo Soberano de Angola para o biénio 2013-2014. 
Entretanto, enquanto se aguarda pela aprovação da nova política de investimento, esta se mantém em vigor.

A política define a abordagem do investimento que deve ser seguida para cada uma das classes de activos que o Fundo pretende investir e o modo 
como os fundos estão a ser alocados em cada uma das respectivas classes de activos.
Os objectivos da política de investimentos são:

• Promoção, fomento e apoio na República de Angola e no exterior, ao desenvolvimento de infra-estruturas e da indústria, em particular o 
desenvolvimento a curto prazo de infra-estruturas no sector da energia, águas e outros considerados estratégicos;

• Aumento da riqueza nacional, maximizando os retornos e ajustando os riscos;
• Criação de uma fonte adicional de riqueza para o País, através de uma gestão estratégica e responsável de alocação dos recursos soberanos, para 

benefício das gerações actuais e futuras;
• Contribuição para uma política fiscal eficiente, considerando os interesses a longo prazo dos cidadãos angolanos;
• Salvaguarda contra quaisquer eventos futuros que possam ter impacto na economia Angolana.

O desenvolvimento das actividades do Fundo Soberano de Angola deve ser feito tendo como referência os princípios da protecção do capital e 
maximização do retorno, fazendo a alocação dos fundos de investimento em classes de activos a longo prazo e de maior retorno.

A política relativa a carteira de investimentos é dirigida por uma Estratégia de Alocação de Activos a Longo Prazo (EAALP), abordagem esta que 
pretende alcançar retornos altos a longo prazo, minimizando os riscos associados a este tipo de investimentos a curto prazo. Isto é conseguido através 
da optimização da diversificação do investimento em classes de activos, não correlacionados teoricamente, que a médio prazo devem ser capazes de 
assegurar um retorno de investimento altamente atraente.

As decisões de investimento e a sua execução devem estar sob a responsabilidade do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola, 
devendo para o efeito estar alinhadas com as opções de desenvolvimento do país e as medidas da política macroeconómica para médio prazo, 
aprovadas pelo Conselho Consultivo.
As decisões de investimento do Fundo Soberano de Angola devem estar alinhadas à estratégia de crescimento e desenvolvimento conduzida pelo 
Executivo de Angola, devendo estas ser tomadas não apenas na visão da rentabilidade aliada aos projectos, assim como a necessidade de assegurar 
a correção de assimetrias regionais e sectórias, dando lugar a um desenvolvimento equilibrado e sustentado.
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As decisões de investimentos devem observar os limites sobre alocação de activos e pautar pelos seguintes princípios:

a) Preservação do capital;
b) Maximização dos resultados a longo prazo;
c) Desenvolvimento de infra-estruturas em benefício dos cidadãos nacionais. 

A estratégia de alocação de fundos do Fundo Soberano de Angola são as seguintes:

I. Até 50% das verbas são investidas em rendimentos fixos e instrumentos de caixa, agências de soberania, instituições supranacionais, grandes 
empresas com grau de investimento, instituições financeiras de outros países dentro do G7 e adicionalmente, em acções emitidas por empresas 
dentro do G7.

II. Até 32,5% das verbas são investidas em estratégias de investimento alternativas, incluindo, mas não limitado, os mercados emergentes, de alto 
rendimento, commodities, agricultura e mineração, infra-estruturas, imobiliário, BRICS e acções de mercado fronteiriços, e as oportunidades em 
activos depreciados. 

III. Um mínimo de 7,5% é investido em projectos de desenvolvimento social e investimento de responsabilidade social.
O Fundo Soberano de Angola deve investir de acordo com as directrizes seguintes sendo que as percentagens máximas autorizadas para cada 
classe de activos são as que constam da tabela abaixo:

Os limites apresentados na tabela devem ser completados com um plano Estratégico de Afectação de Activos (EAA) mais pormenorizado e 
ajustado, a ser elaborado e implementado pelo Conselho de Administração.

ORDEM DESCRIÇÃO PONDERAÇÃO

1 Investimentos em Liquidez e Débitos 100%

2 Capital de Risco  10%

3 Agricultura e Minas 10%

4 Imobiliário 10%

5 Investimentos em Infra-Estruturas 30%

6 Oportunidades em Activos Depreciados (Distressed Opportunities) 5%

5 Participações: BRICS e Mercados de Fronteira 2,5%

6 Mercadorias 5%

7 Projectos de Desenvolvimento Social (PDS) e Investimentos de Responsabilidade Social (IRS) 7,5%
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CONTEXTO ECONÓMICO

ANGOLA
Em 2015, os indicadores macroeconómicos projetam um cenário indefinido à medida que o País ajusta-se progressivamente a preços mais reduzidos 
de petróleo. O Banco Nacional de Angola limita a subida da inflação através do aumento da taxa base dos 9% (2014) para os 14% (2015) e 
posteriormente para 17% em Janeiro de 2016.

Após as suas reuniões anuais em Angola, o Fundo Monetário Internacional (FMI) emitiu um relatório que aprova as restrições fiscais e o aumento da 
flexibilização nos mercados cambiais. O documento prevê um crescimento do PIB de 3,5% para 2016, uma ligeira aceleração no sector petrolífero e 
um aumento de 3,4% nas receitas não-petrolíferas. Foi igualmente realçado que o défice orçamental reduziu para 3,5% do PIB em 2015, comparado 
com os 6,4% registados em 2014. 

Em Novembro de 2015 o Executivo emitiu Eurobonds à uma taxa de rentabilidade de 9,5% com maturidade de 10 anos, angariando 1.5 bilhões 
de dólares norte-americanos nos mercados financeiros. Esta operação reduz a dependência do Estado no crédito bilateral e comercial. A referida 
emissão aumenta também a transparência sobre a gestão do erário público e estreia uma nova relação duradoura com os mercados internacionais de 
capital. 

A margem dos indicadores positivos de optimismo destacam-se outras tendências, como o decréscimo das exportações e importações que 
precipitaram a redução do excedente registado na balança comercial, que baixou 13.9 bilhões de dólares dos Estados Unidos, para os 16.1 bilhões de 
USD em 2015. Paralelamente, as reservas internacionais diminuíram marginalmente de $27,8 bilhões em 2014 para $24,7 bilhões de dólares, norte-
-americanos durante o período. 

Em 2015, o Banco Nacional de Angola adoptou medidas de austeridade para reduzir a liquidez. Entre as quais realçaram-se os aumentos da taxa 
oficial de juro e das reservas obrigatórias. 

No geral, a política económica continua restritiva. Deste modo, perspectiva-se um período de maior dinamismo fiscal que permita ao Executivo 
continuar a desenvolver programas que visam melhorias sociais e a diversificação da economia. Sendo este último considerado um objectivo de 
consenso geral por parte de várias organizações internacionais para a sustentabilidade de Angola a longo prazo.
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ÁFRICA
Segundo as pesquisas de 2016, África continua a ser o segundo mercado que mais cresce a nível mundial. Em 2015, o continente registou um 
crescimento do PIB de 3,6%, que foi superior a média internacional de 3,1% e a da zona Euro de 1,5%. 

A África Subsaariana, em particular, teve um crescimento de 4,2%, superior ao do continente em geral. Sendo que a África Oriental registou um 
crescimento de 6,3%, na África Central, Norte e Ocidental a taxa foi de 3%, e na Austral o crescimento médio registado alcançou 2,2%. 

Neste contexto, perspectiva-se uma média moderada de crescimento de 3,7% em 2016 que pode ascender aos 4,5% em 2017. Contudo, estes 
resultados dependem da robustez da economia mundial e da recuperação gradual do preço das mercadorias de base. Denota-se que em 2015, os 
fluxos externos para África alcançaram $208 bilhões de dólares, entre os quais as remessas tiveram a maior contribuição.

Durante 2015, os afluxos de capital continuaram a apoiar o investimento pelo continente afora, financiando grandes projectos de infra-estruturas e 
apoiando o crescimento da indústria não-extractiva. À semelhança de Angola, muitas nações do continente mantiveram ou aumentaram os seus 
níveis de investimento nas infra-estruturas críticas para o desenvolvimento de negócios, reforçando a mensagem de que os países africanos visam 
aumentar ainda mais o investimento directo estrangeiro (IDE). 

O baixo nível actual do preço do petróleo e a redução da procura das mercadorias de base forçou vários países a dedicarem-se ao reforço das 
indústrias não-extractivas, estreando novos modelos de financiamento, como as parecerias público privadas e os fundos de private equity. Este passo 
reflecte os novos desenvolvimentos registados em termos da elaboração de políticas para os mercados financeiros na região. Este amadurecimento 
surge num momento desafiante para África, devido ao aumento da população jovem que obriga a criação de mais empregos. 

Em termos de acomodação para investimentos criteriosos com riscos limitados, que permitem a diversificação e a criação de empregos na economia, 
África continua a apresentar mais escopo e oportunidades para crescimento que os continentes mais desenvolvidos. O estágio de desenvolvimento 
das economias africanas continua a ser aliciante para os investidores estrangeiros, sobretudo nas nações que promovem o surgimento de indústrias 
de elevado crescimento.  

Apesar dos governos africanos continuarem a enfrentar escassezes de liquidez e ameaças de choques exógenos ao continente, a gestão fiscal 
prudente das finanças públicas e a dedicação do investimento público a projectos que catalisem o ambiente de negócios pode constituir ganhos a 
longo prazo, que poderão beneficiar aos africanos em geral.

CONTEXTO INTERNACIONAL
A economia mundial continua a apresentar grandes desafios aos formuladores de políticas de diversas partes do mundo, que estão ligados e 
interligados. Os preços do petróleo permaneceram baixos em 2015 e a economia chinesa continuou a desacelerar, enquanto a mudança política nos 
EUA e na UE reduzem confiança dos investidores, devido ao aumento da incerteza. Esta combinação de factores, somada a procura decrescente de 
mercadorias de base, resultaram em preços reduzidos para as mercadorias de base durante 2015.
Por outro lado, a UE e a Zona Euro partilham as incertezas sobre a possibilidade da retirada do Reino Unido da União europeia. No Reino Unido, o 
índice de gestores de compras decresceu de forma contínua em 2015, assinalando uma fraqueza nesta actividade. A perspectiva de longo prazo para 
a UE e a sua moeda Euro permanece incerta, devido ao Brexit e a deterioração contínua das economias do mediterrâneo. As preocupações políticas 
também aumentaram com a crise de migração da Europa.
 
A Argentina teve um crescimento reduzido, estimado em 2,3% em 2015, combinado com um défice crescente, que subiu de 3,5% do PIB em 2014 
para 5,4% em 2015. A economia brasileira reduziu 3,8% em 2015, antecipando uma recessão aterradora no período seguinte. Paralelamente, o PIB 
russo reduziu 3,7% devido a queda do preço do petróleo e das sanções aplicadas pela EU e os EUA.
 
Apesar do crescimento lento e da incerteza económica na China e nos países mais desenvolvidos, o crescimento na Índia melhorou em 2015. A sua 
economia cresceu 7,3% em 2015, mais do que a chinesa. A uniformização das taxas de bens e serviços nos 29 estados da Índia, tem potencial para 
elevar o seu PIB para 8% em 2016. O crescimento de 2015 reflecte um grande investimento do governo nas infra-estruturas, que repercutirá num 
aumento do preço das mercadorias de base de 2016 em diante.
 
Face a um cenário desanimador na América e na Europa, contrastado por elevadas taxas de crescimento na Ásia e em África, regista-se um contexto 
mundial indefinido.
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3.2. PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS

Indicadores  Variação

Em milhares de USD Dez-15 Dez-14 Dez-13 2014-2015  2013-2014 

BALANÇO

Activo Líquido 4.758.385 4.878.273 3.650.196 -2,5% 25,2%

Activos financeiros ao justo valor através de resultados 1.876.792 3.000.116 300.000 -59,9% 90,0%

Investimentos em Subsidiárias 2.769.735 1.615.672 600.000 41,7% 62,9%

Fundos Próprios  4.705.897 4.840.772 3.644.972 -2,9% 24,7%

Resultados Líquidos -134.875 -154.200 -26.375 -14,3% 82,9%

ACTIVIDADE 

Resultado Bruto -40.288 -18.170 -1.633 54,9% 91,0%

Resultado Operacional -129.533 -153.043 -25.961 -18,1% 83,0%

FUNCIONAMENTO 

Nº Empregados 44   33   17   25,0% 48,5%

RÁCIOS 

Imobilizações / Fundos Próprios 59,12% 33,51% 16,65% 43,3% 50,3%

Autonomia (FP/AL) 98,88% 99,23% 99,86% -0,4% -0,6%

DISPONIBILIDADE
5%

INVESTIMENTOS
FINANCEIROS 
33%

ACTIVOS 
FINANCEIROS
AO JV
61%

OUTROS ACTIVOS
1%

ACTIVOS FIXOS
0%

DISPONIBILIDADE
2%

INVESTIMENTOS
FINANCEIROS 
58%

ACTIVOS 
FINANCEIROS 
AO JV
39%

OUTROS ACTIVOS
1%

ACTIVOS FIXOS
0%
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CUSTOS OPERACIONAIS (mUSD)

CUSTOS OPERACIONAIS 2015 (mUSD) 

RESULTADOS LÍQUIDOS (mUSD)

16,979 24,328

163.451
135.240

2012 2013 2014 2015

-17,490 -26,375

-154,200
-134.875

2012 2013 2014 2015
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4. ACTIVIDADE E RESULTADOS 

ORGANIZAÇÃO INTERNA

Com base na experiência dos períodos anteriores, nos quais se observou a capitalização e o estabelecimento da estrutura de governança e 
investimento do FSDEA, em 2015 foram feitas alterações ao estatuto orgânico do FSDEA pelo decreto presidencial 135/15 de 12 de Junho. As 
principais alterações foram a criação de três novos departamentos (i) Departamento de Investimentos Líquidos, (ii) Departamento de Projectos de 
Desenvolvimento e Investimento de Responsabilidade Social e (iii) Departamento de Operações de Investimentos (Back Office). 

Foram aprovados os principais documentos que regem a actividade interna do FSDEA, nomeadamente os regulamentos dos departamentos de 
Recursos Humanos, de Contabilidade, Finanças e Património, de Tecnologia de Informação e de Apoio Administrativo.

Relativamente às questões sobre governança corporativa foram aprovados (i) o Manual de Prevenção ao Branqueamento de Capitais, (ii) a Política 
de Prevenção à Corrupção e (iii) o Manual de Procedimentos de Conformidade. Para conformar os regulamentos existentes com os recentes foram 
alterados (a) o Código de Conduta, (b) o Manual de Conformidade e (c) a Política de Terceirização.

O desenvolvimento do sistema de tecnologias de informação encontra-se em fase final para conclusão. É composto por sete plataformas interligadas 
que fazem a gestão da informação dos investimentos, da análise de risco, da contabilidade e finanças e das actividades internas de apoio. A 
implementação remanescente do sistema de tecnologias de informação consiste na sua redefinição em conformidade com os requisitos específicos 
dos funcionários e departamentos, que no início do projecto ainda não estavam em pleno funcionamento.

ORÇAMENTO

O orçamento aprovado previu despesas equivalentes a 27 mil milhões AOA, tendo a sua execução sido de 47%, como resultado, de entre outros, da 
dificuldade que o país vive em realizar pagamentos ao exterior. Já a receita, situou-se em de 6mil milhões AOA.



152015 Relatório Anual | fundosoberano.ao

CARTEIRA DE INVESTIMENTO

A carteira de investimentos do Fundo em 31 de Dezembro de 2015 é de 4,706 mil milhões de USD com uma variação de -0,03% com relação a 
Dezembro de 2014.

A carteira de investimento do FSDEA terminou o período com activos financeiros de diversas naturezas, composta de títulos de renda fixa, renda 
variável, participações em sociedades de capital de risco, participações em fundos de cobertura, bem como aplicações bancárias globais de curta 
duração. A composição da carteira a 31 de Dezembro de 2015 é apresentada a seguir: 

Ao longo do ano, o Fundo começou a investir em Fundos de Cobertura, Derivados e Contratos-promessa de Compra de Moeda, para cobertura 
da volatilidade de preços dos títulos de valor mobiliário presentes na carteira de investimento. Esta actividade representava cerca de 25% da carteira 
líquida no final do exercício.
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GRÁFICO – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
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Os investimentos do Fundo estão diversificados em várias regiões geográficas. A região da África Subsariana foi escolhida como principal foco 
porque apresentou nos últimos anos taxas de crescimento económicos atrativas fixando em 4,2% em 2015. Esta zona de África é a que mais cresce e 
estima-se que em 2017 venha atingir os 4,5% de taxa de crescimento.

O gráfico abaixo decompõe a carteira de investimentos diversificada por forma a mitigar o risco de eventuais perdas significativas.

Os investimentos em activos de renda fixa têm maturidade relativa de curto, médio e longo prazo.
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GRÁFICO – MATURIDADE INVESTIMENTOS EM ACTIVOS DE RENDA FIXA (EM ANOS)
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O rendimento dos investimentos em activos líquidos é de 19.794 mUSD, decomposto conforme gráfico abaixo:
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GRÁFICO – RENDIMENTOS EM OUTRAS MOEDAS (EM mUSD)

INVESTIMENTOS EM PRIVATE EQUITY

O Fundo Soberano de Angola detém na sua carteira investimentos de capital de risco, tradução mais comum do termo Private Equity, que em 
termos de definição engloba uma gama de abordagem de investimento com leveraged buyouts, venture capital, growth capital, distressed investments 
e mezzanine capital, que se referem ao aporte de capital a empresas que não estejam cotadas na bolsa de valores mas detenham potencial para 
expansão da sua actividade comercial corrente e aumento de ganhos financeiros a médio ou longo prazo.

O Fundo investe através do modelo de entidades de investimentos Limited Partnerships com frequência na vertente growth capital em grandes 
concessões do Estado e projectos públicos de média escala e sociedades comerciais do sector industrial que visam a geração de ganhos financeiros 
num horizonte de investimento mais longo.

O Fundo Soberano de Angola detém na sua carteira investimentos de capital de risco sete fundos que servem de veículos para fins especiais. Em 
2015, foi subscrito na sua totalidade o valor de USD 2.7 mil milhões aos sete fundos de capital de risco. 

No final de 2015, os investimentos em fundos de capital de risco representavam 58% da carteira de investimentos do FSDEA, com cerca de USD 
407 milhões já aplicados em investimentos directamente em Angola e em outros países da África Subsariana, com a finalidade de gerar retornos 
sólidos em conjunto com os ganhos associados, como a criação de emprego, a promoção de cadeias de valor de fornecimento regionais, bem como 
o seu impacto no crescimento de Angola e outras economias da região.

O período de investimento do património líquido destes fundos de capital de risco é de 3 a 5 anos, ao passo que a duração da alocação pode 
ascender um horizonte temporal de 10 anos. O FSDEA prevê que o valor total alocado aos sete fundos estará totalmente investido em 2020.
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A alocação do FSDEA a estes ramos, a 31 de Dezembro de 2015, é apresentada a seguir:

Mezzanine 200

225

225

Silvicultura

Saúde

Mineiro

Agricultura

Imobiliário

Infra-estruturas

250

250

500

1,100

INFRA-ESTRUTURAS 
40%

MINEIRO
9%

IMOBILIÁRIO
18%

SAÚDE
9%

AGRICULTURA
8%

SILVICULTURA
8%

MEZZANINE
8%



202015 Relatório Anual | fundosoberano.ao
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Estes investimentos visam permitir a realização de projectos comerciais nos ramos da infra-estrutura, agricultura, imobiliário, minas, saúde, silvicultura 
e capital de risco a nível doméstico e regional. 
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O contexto de crise económica mundial retraiu o crescimento também desta região de África que pode implicar que os retornos dos investimentos 
realizados retardem para períodos superiores aos inicialmente esperados.

Numa primeira fase Angola assume a primazia na realização dos investimentos, resultante do compromisso do Fundo com o Estado Angolano no 
desenvolvimento das infra-estruturas em sectores estratégicos para diversificação da economia.

RESULTADOS

Os resultados do Fundo Soberano de Angola são derivados da sua actividade como entidade de investimentos vocacionada em instrumentos 
financeiros cujos retornos são obtidos no médio e longo prazo.

Em 4 anos de funcionamento, os resultados tiveram uma tendência de crescimento até o terceiro ano (2014), com realce para este mesmo ano como 
sendo o período de início das actividades de investimentos onde foi necessário acrescer os esforços para criação, com a maior celeridade possível, 
das condições de entradas nos mercados internacionais e verificou-se no ano seguinte uma redução destes custos com tendência decrescente nos 
períodos subsequentes.

Os resultados negativos são maioritariamente influenciados pelos custos operacionais e de estrutura que compreendem os custos com pessoal, 
consultoria, deslocações, projectos de desenvolvimento e responsabilidade social e perdas das entidades subsidiárias.

Em 2015 a estrutura de pessoal aumentou em 33% passando a ser composta por 44 funcionários. 

Como consequência da conclusão de alguns projectos e actividades, houve uma redução dos custos com serviços de consultoria, na ordem de 37%, 
face ao ano anterior.

INVESTIMENTOS EM CURSO POR REGIÃO (EM MILHÕES DE USD)
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Em 2015 os custos com viagens aumentaram substancialmente derivado (i) da necessidade do acompanhamento dos projectos em curso no interior 
e exterior do país, (ii) da realização de formações especializadas que maior parte do quadro técnico do FSDEA beneficiou, e (iii) da necessidade 
de participar nos principais eventos internacionais relacionados aos Fundos Soberanos e de Riqueza, assim como, todo apoio logístico inerente a 
deslocações no exterior para o grupo de pouco mais de 45 jovens que frequentaram durante 6 meses uma pós-graduação (extensão universitária) no 
âmbito do projecto social “Futuros Líderes”.

Os projectos sociais em 2015 totalizaram 15.091 mUSD e estão relacionados fundamentalmente com o reconhecimento em custo do primeiro ano de 
implementação do projecto social Academia de Gestão da Hotelaria Angolana na província de Benguela.

Durante o exercício as entidades subsidiárias do Fundo tiveram custos relacionados com a gestão dos seus investimentos no valor de 23.448 
mUSD. As tarifas para gestão de investimentos de private equity estão em conformidade com os mercados internacionais e variam de 2% a 2,5% 
sobre o capital subscrito. De salientar que se tratam de 7 veículos de investimentos nos ramos de infra-estruturas, imobiliário, agricultura, silvicultura, 
mineração, saúde e capital estruturado.

No entanto, é importante restabelecer o facto de que os compromissos de capital privado têm um período de investimento de dois a cinco anos, 
durante os quais raramente se adquire lucro. Portanto, é importante para o FSDEA prosseguir a sua estratégia de retornos a longo prazo em sectores 
de alto crescimento. Investimentos a longo prazo em private equity também permitem que os fundos acompanhem mudanças, como crescimento 
rápido e tendências de longo prazo ao longo do tempo, permitindo que investidores e gestores de fundos analisem e prevejam retornos para o longo 
prazo.

O Decreto Presidencial 135/15 de 12 de Junho que aprova a alteração do Estatuto Orgânico do Fundo Soberano de Angola autoriza que o quadro 
de pessoal seja composto por 95 funcionários, incluindo o Conselho de Administração.

Em 31 de Dezembro de 2015 o quadro de pessoal do Fundo Soberano de Angola era de 44 funcionários distribuídos nas diversas áreas da instituição, 
sendo que 84% têm nível académico superior e 16% são do nível de técnicos médios.

Durante o ano de 2015 ingressaram nos quadros de pessoal 13 funcionários, cobrindo deste modo parte significativa das áreas que até então estavam 
por suprir. Neste período registou-se apenas a saída de 2 técnicos.

5. RECURSOS HUMANOS
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A política de investimentos do Fundo Soberano de Angola estabelece limites e parâmetros de risco que implicam na diversificação da carteira de 
investimentos. 

“Inicialmente, 100% do capital do Fundo Soberano de Angola são investidos com níveis de risco muito baixos numa carteira de gestão de caixa/
liquidez. Não deve haver alavancagem nessa carteira. Ao longo do tempo, de acordo com as directrizes de afectação de activos pretendida, 55% 
da carteira devem ser aplicados em classes de activos de retorno mais elevado e prazo mais longo, nas quais será permitida uma maior tolerância ao 
risco e será aplicado um grau de alavancagem (até 3 vezes).”

Os activos da carteira do Fundo Soberano de Angola estão sujeitos, em particular, aos seguintes riscos:

a) Risco de Mercado: o valor dos activos detidos na carteira do Fundo Soberano de Angola pode aumentar ou diminuir em função de numerosos 
factores externos. Tais factores incluem, entre outros, as variações das taxas de juro, o desempenho financeiro de empresas específicas das quais 
o Fundo Soberano de Angola detenha títulos e um ambiente económico onde ocorra deflação.

b) Risco de Crédito: este é o risco de que os emissores dos títulos/obrigações que possam fazer parte da carteira não cumpram as suas 
obrigações de pagamento do capital e dos juros das suas dívidas para com o Fundo Soberano de Angola.

c) Risco do Gestor: as exigências do lado do Gestor para apresentação de retornos superiores também implicam em alguns riscos. Em 
particular, os Gestores nomeados podem exceder ou não atingir os objectivos que lhes sejam atribuídos pelo Conselho de Administração. 
A monitorização contínua da composição das carteiras dos gestores nomeados deve prevenir distorções involuntárias que se afastem da 
estratégia de investimento pretendida.

d) Risco de Taxa de Juro: as alterações e as políticas económicas podem afectar as taxas de juro, o que pode provocar grandes oscilações nos 
preços dos activos da carteira, com impacto significativo na rendibilidade do Fundo Soberano de Angola.

e) Risco de Liquidez: este é o risco de que o Fundo Soberano de Angola mesmo em situações de estabilidade do mercado possa não conseguir 
exercer o resgate de um grande volume de unidades investidas num fundo, se necessário. Em tempos de pressão económica, essa falta de 
liquidez pode persistir por tempo indeterminado.

f) Riscos Legais e de Impostos: os investimentos são efectuados de acordo com as diretrizes de investimento do Fundo Soberano de Angola, 
mas estão dependentes de acordos contratuais e sujeitos às diferentes regulamentações nacionais que podem resultar na tributação inesperada 
dos investimentos do Fundo Soberano de Angola, ou na indisponibilidade temporária ou perda de recursos investidos, por causa do litígio, da 
liquidação, ou inesperadas restrições ao investimento estrangeiro ou proibições aplicáveis à actividade do Fundo Soberano de Angola. 

6. GESTÃO DE RISCO 
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A estrutura adequada dos investimentos do Fundo Soberano de Angola deve esforçar-se por obter o benefício da imunidade soberana para efeitos 
fiscais na jurisdição onde se investe, bem como salvaguardar os direitos e prerrogativas das entidades estatais.

g) Risco Operacional: é o risco de perdas resultantes da inadequação ou falha de organização interna, processos, pessoas e sistemas, incluindo 
serviços terciarizados ou confiados a prestadores de serviços externos.

O risco operacional pode ser gerido pela segregação adequada de actividades (entre as actividades de investimento, de gravação, liquidação e 
comunicação), os regulamentos internos e processos, para garantir a execução sem falhas e relatórios precisos das actividades do Fundo Soberano 
de Angola. 

O risco operacional pode ainda ser gerido por um acompanhamento dos investimentos, dos riscos e dos empregados bem como por sistema 
adequado de decisões, opiniões e controles, incluindo um plano de continuidade de negócios eficazes.

h) Desempenho não uniforme dos investimentos: no contexto dos mercados mais amplos (por exemplo, divergência de retornos por sector de 
actividade, região geográfica ou tipo de títulos).

i) Incertezas do retorno: associadas a investimentos em imobiliário, mercados privados e oportunidades em activos depreciados.

j) Risco decorrente do recurso a derivados: Embora o recurso ao mercado de derivados se limite às transacções que têm por único fim a 
cobertura das posições assumidas, o Fundo Soberano de Angola não está totalmente isento dos riscos inerentes a esse mercado, uma vez que 
os preços dos contratos de derivados não são influenciados somente pelos preços à vista, mas também pelas expectativas futuras, que estão 
fora do controlo do Gestor. Por conseguinte, as transacções de derivados podem causar perdas ao Fundo.

k) Risco Sistémico: tem origem nas alterações do ambiente económico e político geral e podem afectar todos os investimentos; este risco não 
pode ser reduzido através de uma diversificação da política.

Para gerir os riscos a que o Fundo Soberano de Angola está sujeito, devem seguir-se os métodos abaixo:

a) Para gerir o risco de mercado, deve ser usado o rácio indicador do Valor em Risco “VaR” para estimar a perda potencial máxima em função de 
um dado horizonte temporal e de um dado intervalo de confiança. Uma vez que a medição do Valor em Risco só é aplicável em condições 
de mercado normais, são executados testes de esforço que possibilitam a avaliação das carteiras sob condições de mercado extremas, como 
rupturas e choques económicos, usando cenários retrospectivos e prospectivos. 

b) No caso dos investimentos em renda variável, o monitoramento do risco de mercado é feito por meio do Programa de Valor-do-Risco (B-VaR), 
que mede o risco gerado pela diferença entre a composição da carteira teórica e a composição da carteira da entidade em determinada data.

c) O monitoramento dos investimentos é feito separadamente para os diferentes mandatos, com periodicidade diária.

d) Qualquer aquisição de títulos de dívida privada está sujeita às normas definidas e regulamentadas, com base numa política única para a gestão 
do risco de crédito estabelecida ou aprovada pelo Conselho de Administração, com base na análise dos seus próprios analistas internos, nas 
classificações emitidas pelas agências de notação financeira ou recomendadas pelos Gestores Externos. 

e) Para reduzir o risco de liquidez, são mantidas posições substanciais com títulos de rendimento fixo emitidos por países integrantes do G3.
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As políticas de risco usadas pela Conselho de Administração para gerir e avaliar os riscos a que o Fundo Soberano de Angola está sujeito, não 
constituem uma garantia contra quaisquer perdas financeiras que possam ser incorridas pelo Fundo, especialmente em situações de mercado anormais, 
em que a eficiência dessas políticas de gestão do risco pode ser reduzida.
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PRINCÍPIOS ORIENTADORES

O fomento da economia é uma necessidade premente, mas não se pode deixar de pensar no maior e melhor acesso aos serviços públicos na 
vertente social a nível local. É ela a base incontornável de um desenvolvimento que parta das pessoas e volte a elas através de uma melhoria do seu 
nível de conhecimento e rendimento.

Os recursos financeiros do FSDEA, específicos para a promoção de impacto social, são atribuídos a projectos e programas nos cinco domínios atrás 
referidos, e que obedeçam aos princípios orientadores:

• Priorização do impacto social
• Diversificação da economia
• Empoderamento Local
• Financiamento aos melhores parceiros disponíveis
• Complementaridade
• Sustentabilidade

O FSDEA aplica a quota da sua dotação destinada ao desenvolvimento social a projectos de responsabilidade social que fomentem a geração 
autónoma de renda familiar, bem como a facilitação do acesso a água potável, energia eléctrica e serviços de saúde onde a rede pública ainda não 
esteja disponível.

INICIATIVAS

• Kijinga SA
Em 2015, foi aumentado o capital social da Kijinga S.A., uma sociedade comercial detida integralmente pelo Fundo Soberano de Angola, no 
montante de 9.950.750.000 Kwanzas. Este veículo tem como objectivo promover a inovação e o empreendedorismo, providenciando bens 
imóveis e infra-estrutura para os empreendedores desenvolverem as suas ideias de negócio e testarem os seus empreendimentos de forma 
independente. Estas iniciativas visam integrar os segmentos mais desfavorecidos da sociedade na economia formal, criar emprego, fomentar o 
surgimento de novas empresas e diversificar a economia nacional.

A primeira iniciativa denomina-se Fábrica de Sabão e está localizada no município do Sambizanga, em Luanda. Consiste num complexo de 
118 metros quadrados, que se encontra actualmente em fase de construção, e prevê, ainda este ano, alugar espaços de trabalho a empresários, 
formadores e profissionais dos ramos da manufactura, da biotecnologia, da robótica avançada, das artes, da arquitectura e do desenho industrial, 
para o desenvolvimento de novos produtos em Angola. 

Esta iniciativa proporcionará a comunidade ambientes de trabalho práticos e educativos, propícios para o ensaio de novos conceitos e 
empreendimentos inovadores independentes. Além de criar bases sólidas para o estabelecimento de micros e pequenas empresas de 
empreendedores inovadores, o complexo será um centro cultural e criativo, dedicado ao estabelecimento da identidade nacional dos produtos e 
serviços Made in Angola.

• Escola Superior de Gestão de Hospitalidade (ESGH)
A hospitalidade é um ramo de alto rendimento que tem crescido significativamente em Angola, atrai investimento estrangeiro directo (IDE) e 
possui um grande potencial para a criação de emprego. O estabelecimento da nova escola de gestão de hospitalidade em Benguela visa atender 
a procura de profissionais nacionais com elevado nível de formação no sector dos serviços no País.

A academia está a ser desenvolvida em cooperação com a École Hôtelière de Lausanne (EHL) da Suíça. A participação da EHL visa providenciar 
uma formação de nível internacional aos jovens angolanos e aos dos países vizinhos. Este investimento revolucionará o ramo do turismo e a 
qualificação nas diversas actividades da gestão hoteleira na África Subsaariana.

7. INVESTIMENTO SOCIAL
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• Futuros Líderes em Angola
A primeira fase do programa da formação “Futuros Líderes em Angola” terminou em 2015 com a graduação de 46 jovens angolanos na gestão 
especializada de activos financeiros. Este programa exclusivo foi disponibilizado pela Universidade de Ciências Aplicadas de Zurique (ZHAW) 
em Winterthur. A iniciativa ofereceu a oportunidade a jovens angolanos graduados de obter um diploma de extensão universitária no ramo 
financeiro não-bancário. 
A fase seguinte do programa Futuros Líderes em Angola consiste na atribuição de 100 bolsas de estudo a profissionais e aspirantes do ramo da 
hospitalidade na Escola Superior de Gestão de Hospitalidade (ESGH) em Benguela durante o ano 2016.

A maioria dos participantes no programa Futuros Líderes em Angola acede melhores oportunidades de emprego após os programas de 
formação devido aos seus elevados níveis de especialização. Apresentamos depoimentos de alguns formandos a seguir:

Avelino Sossingo, estudante – “Profissionalmente, adquiri os princípios fundamentais nas áreas da banca e negócios internacionais e 
pessoalmente, conhecer pessoas com diferentes bases de formação permitiu-me estar melhor preparado para o mundo de negócios a escala 
mundial. Com o conhecimento que adquiri, vejo-me capaz de tomar decisões e trabalhar num ambiente internacional competitivo.”

Ezequiel Chicuacola, estudante – “Tive a oportunidade de interagir com pessoas de diferentes áreas de formação e fiz uma série de amigos. 
África precisa de pessoas com competências, conhecimento, experiência, habilidade e motivação para se tornarem futuros líderes, e o programa 
de bolsas empoderá-nos com estas qualidades.”

• Unidade de Pesquisa Econométrica
De modo a assegurar a efectividade dos seus investimentos, o FSDEA colabora com o Ministério do Planeamento e Desenvolvimento Territorial 
no desenvolvimento e gestão sistemática de dados económicos relativos aos objectivos de desenvolvimento determinados pelo Estado. A 
unidade de pesquisa visa criar um centro de inteligência dedicado à economia nacional.

Este exercício tem melhorado a qualidade dos dados de pesquisa disponíveis em sectores específicos da economia em Angola. O centro tem 
como objectivo gerar análises e previsões para os académicos, criadores de políticas e analistas que permitam a interpretação das tendências 
económicas e os factores subjacentes na economia angolana em tempo real. 

Esta iniciativa visa garantir que o FSDEA tenha informações relevantes para compreender a dinâmica real da economia nacional e proteger os 
seus investimentos internos, rendimento de activos e modelos de geração de empregos. A unidade é composta por 3 analistas económicos que 
trabalham em cooperação com o Executivo Angolano e a Quantum Global Research Lab.

• Kamba Dyami
Desde 2011, o programa Kamba Dyami permitiu formação com recurso a computadores nas Escolas Dom Bosco de Angola. O programa é parte 
integrante da One Laptop per Child. A última fase do programa foi lançada em Agosto de 2015. Cerca de 5000 crianças foram abrangidas por 
este programa através da disponibilização de mais de 1600 computadores. Ao passo que foram formados cerca de 60 professores, para garantir 
que o ensino com recurso aos computadores fosse integrado no curriculum normal da escola.

• Programa de Impacto Social para Angola (PISpA)

AGREGAÇÃO DE VALOR NO CAMPO
Esta iniciativa visa fomentar a segurança alimentar de 10.000 famílias, agregar valor à produção agrícola rural e facilitar o seu acesso aos centros 
de comércio urbanos. É administrada pela People in Need, uma organização-não-governamental.

A metodologia adoptada consiste na divulgação de técnicas comprovadas e seguras, bem como no uso de sementes para culturas de elevado 
valor nutricionais. Este trabalho inclui o aconselhamento aos agricultores sobre estratégias mais lucrativas de comercialização, como o acesso aos 
consumidores localizados nas sedes dos municípios, ao longo do corredor rodoviário e ferroviário, bem como entre as capitais de províncias.

É promovida a educação nutricional, através de aulas de culinária e da divulgação sobre as melhores técnicas de desmame, nutrição para crianças 
e detecção da desnutrição infantil.
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MELHORIA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Esta iniciativa visa fomentar práticas agrícolas mais sofisticadas em 45 aldeias, melhorar os hábitos nutricionais nestas localidades e apoiar 1500 
agricultores directamente e 1500 trabalhadores por arrasto. É administrada pela World Vision, uma organização-não-governamental.

O projecto reforça igualmente a administração das cooperativas, as técnicas de comercialização da produção e a mecanização da actividade 
agrícola, através da formação. Ao longo deste processo, transformam-se agricultores em fornecedores de produtos agrícolas, promove-se à 
utilização de equipamentos rudimentares, sementes melhoradas, fertilizantes e herbicidas. 

A iniciativa incentiva os camponeses a contratarem os serviços dos seus vizinhos, criando emprego e aumentado a abrangência do apoio 
prestado. Em simultâneo, o projecto inclui uma componente de nutrição, dedicada ao ensino de boas práticas de preparação e preservação do 
valor nutricional dos alimentos. 

São igualmente disseminados conhecimentos sobre as medidas de higiene e tratamento mais adequado para recém-nascidos, que incluem 
esclarecimentos sobre os benefícios do aleitamento materno, bem como o estabelecimento e administração de 15 cantinas escolares.

DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO (PROJECTO DO BUNGO)
Esta iniciativa-piloto visa registar 3 mil cidadãos na zona rural, aumentar a renda de 5 mil famílias (30 mil pessoas) e criar 15 novos micro negócios 
no Município do Bungo na Província do Uíge. O objectivo principal é a inserção de várias famílias do município do Bungo na economia formal, de 
forma progressiva, dinâmica, integrada e sustentável. É administrada pela empresa JMJ.

O projecto é composto por três programas distintos que se apoiam e complementam mutuamente, criando sinergias entre si. Os programas são 
(1) a promoção do registo civil de proximidade, (2) o incentivo à agricultura familiar e (3) o fomento do empreendedorismo local. 

A componente de agricultura familiar inclui o estímulo da produção agrícola e ao comércio, com recurso as cooperativas agrícolas, a criação 
de escolas para agricultores, bem como o fornecimento de sementes, ferramentas e aconselhamentos que visam o escoamento da produção 
agrícola. Ao passo que, a componente do empreendedorismo apoia microempresas de 185 jovens da comunidade, através de acções formativas 
para o acesso e uso de microcrédito.

ERRADICAÇÃO DA LEPRA
Esta iniciativa visa disseminar informações sobre a lepra a mais de 6000 cidadãos por ano e é administrada pela Associação Solidariedade 
Evangélica. A principal actividade é a formação de agentes comunitários para a conscientização do público geral. A iniciativa dedica-se 
igualmente à redução do estigma da doença, à difusão de medidas de prevenção e de informações sobre o seu tratamento no meio rural, bem 
como ao registo de novos casos por via telefónica.

FÓRUM SOBRE A NUTRIÇÃO INFANTIL
Esta iniciativa é administrada pela World Vision e visa erradicar a má nutrição infantil, reforçando a efectividade dos programas dedicados ao 
efeito. Foi lançada através da realização de uma Conferência Nacional, apoiada pelo Ministério da Saúde. O evento destacou a nutrição como um 
aspecto decisivo para o bem-estar das populações e direccionou as atenções dos participantes para o reforço do uso de alimentos de produção 
nacional na dieta alimentar, bem como a inclusão de mais alimentos terapêuticos.

SAÚDE NO MEIO RURAL NO CUNENE
Esta iniciativa visa dotar o Hospital do Chiulo com os meios e a capacidade necessários para atender 11.500 partos, melhorar o atendimento 
para um universo de 235.000 pacientes, que incluem 51.000 crianças com menos de 5 anos de idade. É administrada pela Medici com L’Africa 
(CUAMM), uma organização não-governamental.

Através deste projecto, o Hospital do Chiulo poderá oferecer (1) serviços de emergência cirúrgica e obstetrícia, com consultas pré-natais e partos, 
(2) serviços pediátricos para a malária, VIH, tuberculose, má nutrição, diarreia aguda e doenças respiratórias, (3) diagnósticos de tuberculose, que 
abrangem a tuberculose multirresistente ocorrente no sul do País, (4) colheita de dados estatísticos locais sobre mortalidade e necessidades de 
serviços de saúde, e (5) a formação de profissionais e agentes comunitários de saúde.
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SAÚDE NEONATAL
Esta iniciativa é administrada pela organização não-governamental, People in Need, e visa formar 360 parteiras tradicionais e acompanhar 60.000 
pacientes em estado de risco durante o período de gravidez.

A metodologia consiste no aconselhamento de mães de recém-nascidos e parturientes através de telemóveis. 

Para o efeito, são formadas parteiras tradicionais e inteiradas sobre o uso da tecnologia para acompanhamento de mães de recém-nascidos 
e parturientes. Após a formação, as parteiras tradicionais fazem o registo das suas pacientes na base de dados do sistema de comunicação, 
permitindo que as mesmas possam ser acompanhadas. Em função dos dados prestados pelas parteiras tradicionais, são enviadas mensagens via 
telemóvel consoante o seu estado de gravidez e situação pós-parto.

Através deste projecto as mães de recém-nascidos e parturientes são comunicadas periodicamente sobre a necessidade de irem às clínicas para 
as consultas gerais e pré-natais, prevenindo complicações durante este processo e fortalecendo o vínculo entre mães, parteiras tradicionais e os 
profissionais de saúde.

CIRURGIA DA CATARATA
Esta iniciativa visa permitir a realização de 30.000 diagnósticos e 3.000 cirurgias da catarata por ano, bem como formar quadros angolanos para 
a triagem e realização de cirurgias. É administrada pela Associação Solidariedade Evangélica, uma organização não-governamental de cariz 
religioso.

O projecto aumentará o número de profissionais de saúde especializados em oftalmologia, bem como os equipamentos disponíveis no hospital 
do IEBA em M’Banza Congo, uma região desprovida destes serviços. 

CENTROS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Esta iniciativa é administrada pela organização não-governamental, Ajuda para o Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP), e visa reforçar 
a capacidade de centros de formação profissional, proporcionar cursos profissionais especializados e estágios em empresas, e melhorar a 
empregabilidade dos jovens nas regiões mais desprovidas do País. Combina a formação académica do sétimo e o nono ano, com a profissional. 

O projecto diferencia-se pelo facto de se dedicar a (1) melhoria das competências dos professores através da formação no local de trabalho, (2) 
das técnicas e habilidades procuradas pelo sector privado, e (3) prever a expansão deste modelo em 36 escolas.

AVISO SOBRE FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Esta iniciativa é administrada pela organização não-governamental, VerÁgua, e visa o uso das comunicações por telemóvel para melhorar o 
controlo do funcionamento dos centros de distribuição de água.

Para acelerar a reparação dos sistemas avariados, cada torneira é atribuída a um gestor, que reporta os problemas da torneira através do seu 
código específico. A informação é registada numa base central de dados e direccionada à concessionária do serviço público, permitindo uma 
detecção mais rápida das localidades que requerem reparações.

ACESSO À ÁGUA NO MEIO RURAL
Esta iniciativa é administrada pela People in Need e visa fomentar o acesso à água em 210 comunas, melhorar as condições sanitárias de 84.000 
cidadãos. 

O projecto dedica-se à construção e reabilitação de chafarizes de baixo custo no meio rural, a formação de jovens sobre a manutenção e gestão 
de chafarizes, e ao reforço das medidas de higiene e prevenção de doenças infecciosas.

Os programas do PISpA abrangem as províncias do Bengo, Benguela, Bié, Cabinda, Cunene, Huíla, Huambo, Kwanza Sul, Luanda, Uíge e Zaire. 
São seleccionados e monitorizados pela organização não-governamental, African Innovation Foundation, para garantir o cumprimento dos 
critérios da Missão Social do FSDEA e a introdução de métodos inovadores de implementação de soluções.



8. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 PRÓ-FORMA E 1 DE JANEIRO DE 2014 PRÓ-FORMA
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(Montantes expressos em milhares de Dólares dos Estados Unidos - mUSD e milhares de Kwanzas - mAKZ)

As notas explicativas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS E DO OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL
(Montantes expressos em milhares de Dólares dos Estados Unidos - mUSD e milhares de Kwanzas - mAKZ)

As notas explicativas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
(Montantes expressos em milhares de Dólares dos Estados Unidos - mUSD e milhares de Kwanzas - mAKZ)

As notas explicativas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras.



As notas explicativas anexas fazem parte integrante destas demonstrações financeiras. 

34

DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NOS CAPITAIS PRÓPRIOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 PRÓ-FORMA
(Montantes expressos em milhares de Dólares dos Estados Unidos - mUSD e milhares de Kwanzas - mAKZ)
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1. NOTA INTRODUTÓRIA

O Fundo Soberano de Angola (adiante igualmente designado por “Fundo” ou “FSDEA”), cuja actual denominação foi estabelecida pelo Decreto 
Presidencial n.º 89/13, de 19 de Junho, foi criado pelo Decreto Presidencial n.º 48/11, de 9 de Março, então sob a denominação de Fundo Petrolífero.

O Conselho de Administração do Fundo foi nomeado a 16 de Março de 2012. Em Maio de 2012, o Conselho de Administração submeteu para 
aprovação o orçamento de instalação do Fundo, o qual foi aprovado em Junho de 2012.

No dia 16 de Julho de 2012, iniciou a instalação do Fundo, tendo nessa data sido recebida a primeira parcela da dotação de constituição e instalação 
do Fundo, a qual ascendeu a um montante de 36.350 mUSD.

No dia 17 de Outubro de 2012, a República de Angola lançou oficialmente o Fundo Soberano de Angola, com uma dotação inicial de capital de 
cinco mil milhões de Dólares dos Estados Unidos, a qual foi subscrita integralmente pela República de Angola, conforme indicado na Nota 13.

O Fundo tem como finalidade promover, fomentar e apoiar, em Angola e no estrangeiro, o investimento no desenvolvimento de projectos 
em sectores considerados estratégicos. O Fundo irá atribuir cerca de metade da sua dotação inicial de capital a investimentos alternativos, 
particularmente nos sectores da agricultura, mineração, madeira, saúde, infra-estruturas e sector imobiliário (e no que se refere a este último, com 
especial incidência na área hoteleira), em Angola e noutros mercados africanos. O remanescente da carteira de investimentos do Fundo será alocado 
a instrumentos de renda fixa e de aplicações de tesouraria, emitidos por Estados e instituições supranacionais, acções globais e emergentes, bem 
como outros investimentos alternativos em mercados emergentes ao nível mundial.

O Fundo já procedeu à constituição de fundos de investimento regionais para os sectores da saúde, hoteleiro, mineiro, madeireiro, agrícola e infra-
estruturas na África subsaariana, através dos quais irá contribuir para o desenvolvimento e o crescimento da economia da região.
 
O Fundo dedicará um mínimo de 7,5% dos seus activos a projectos de desenvolvimento social e investimentos de responsabilidade social nas áreas 
da educação, geração de rendimento próprio, saúde e acesso a energia e água potável fora da rede nacional de distribuição.
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2. BASES DE APRESENTAÇÃO E RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

2.1. BASES DE APRESENTAÇÃO

a)  Declaração de cumprimento

As demonstrações financeiras do Fundo foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, com base nos registos contabilísticos 
do Fundo e foram processadas de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”), tal como emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (“IASB”).

Até 31 de Dezembro de 2014, as demonstrações financeiras do Fundo foram preparadas e apresentadas de acordo com o Plano Contabilístico 
das Instituições Financeiras (“CONTIF”), nos termos do Instrutivo n.º 9/2007, de 19 de Setembro, emitido pelo Banco Nacional de Angola. Em 
2015, o Fundo apresentou pela primeira vez as suas demonstrações financeiras de acordo com os princípios de reconhecimento e mensuração 
definidos pelas Normas Internacionais de Relato Financeiro.

O impacto da introdução das Normas Internacionais de Relato Financeiro nas demonstrações financeiras do Fundo é apresentado na Nota 3.

b)  Base de mensuração

As demonstrações financeiras do Fundo foram preparadas considerando o custo histórico das operações, excepto no que se refere aos 
instrumentos financeiros ao justo valor através de resultados e aos investimentos em subsidiárias, os quais se encontram mensurados de acordo 
com o seu justo valor.

c)  Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras encontram-se expressas em Dólares dos Estados Unidos, a qual é a moeda funcional do Fundo, isto é, a moeda do 
ambiente económico em que o mesmo opera.

A informação financeira relativa aos exercícios de 2015 e 2014 expressa em Kwanzas é apresentada apenas para efeitos de conveniência de leitura, 
tendo a sua conversão sido efectuada com base nos câmbios médios indicativos publicados pelo Banco Nacional de Angola em 31 de Dezembro 
de 2015 e 2014, ou quando estes não se encontram disponíveis, com base nas taxas de câmbio obtidas junto de fornecedores de informação 
considerados fidedignos (exemplo: Bloomberg). Esta conversão não deve ser interpretada como a representação de que os montantes em 
Dólares dos Estados Unidos têm sido, poderiam ter sido ou poderão vir a ser convertidos para Kwanzas a estas ou a quaisquer taxas de câmbio.

d)  Uso de estimativas, julgamentos e pressupostos

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as IFRS requer a realização de julgamentos e estimativas e a consideração 
de pressupostos pelo Conselho de Administração do Fundo que têm impacto sobre a aplicação das políticas contabilísticas e os montantes 
registados em activos, passivos, proveitos e gastos. Os resultados efectivamente obtidos podem divergir dessas estimativas.

A revisão das estimativas, julgamentos e pressupostos é realizada numa base contínua. As revisões de estimativas contabilísticas são reconhecidas 
prospectivamente. 

A informação sobre as áreas significativas onde as estimativas, incertezas e julgamentos críticos na aplicação das políticas contabilísticas têm o 
maior impacto nos montantes reconhecidos nas demonstrações financeiras encontram-se descritas na alínea j) da Nota 2.2.
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2.2 POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

a)   Especialização dos exercícios

Os proveitos e custos são reconhecidos em função do período de vigência das operações de acordo com o princípio da especialização de 
exercícios, sendo registados à medida que são gerados, independentemente do momento do seu pagamento ou recebimento.

b)  Transacções em moeda estrangeira

As demonstrações financeiras do Fundo em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 encontram-se expressas em Dólares dos Estados Unidos, tendo os 
activos e passivos denominados em outras divisas sido convertidos com base nos câmbios médios indicativos publicados pelo Banco Nacional 
de Angola naquelas datas, ou quando estes não se encontram disponíveis, com base nas taxas de câmbio obtidas junto de fornecedores de 
informação considerados fidedignos (exemplo: Bloomberg). Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, os câmbios do Dólar dos Estados Unidos 
(USD) face ao Kwanza (AKZ), ao Euro (EUR), à Libra Esterlina (GBP), ao Franco Suíço (CHF) e ao Yen Japonês (JPY) eram os seguintes:

    2015  2014
  1 AKZ     = 0,007390  0,009702
  1 EUR     = 1,0925  1,2154
  1 GBP     = 1,4802  1,5568
  1 CHF     = 1,0095  1,0104
  1 JPY     = 0,008301  0,008363

As operações em moeda distinta da moeda funcional e da moeda de apresentação são registadas de acordo com os princípios do sistema “multi-
currency”, sendo cada operação registada em função das respectivas moedas de denominação. Os custos e proveitos apurados nas diferentes 
moedas são convertidos para Dólares dos Estados Unidos ao câmbio do dia em que são reconhecidos. Adicionalmente, os custos e proveitos 
relativos a diferenças cambiais, realizadas ou potenciais, são registados na demonstração dos resultados do exercício em que ocorrem nas rubricas 
“Custos financeiros” (Nota 18) e “Rendimentos financeiros”.

c)  Instrumentos financeiros

Reconhecimento e mensuração inicial

Os activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados são reconhecidos inicialmente na respectiva data de negociação, na qual o 
Fundo se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. Os outros activos e passivos financeiros são reconhecidos na data em que 
são originados.

Os activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados são mensurados inicialmente ao justo valor, com os custos de transacção 
imediatamente reconhecidos em resultados. Os activos e passivos financeiros que não estão reconhecidos ao justo valor através de resultados são 
inicialmente mensurados ao justo valor acrescido dos custos de transacção directamente atribuíveis.

Classificação e mensuração subsequente

No momento da aquisição ou originação, os activos financeiros são classificados numa das quatro categorias previstas na IAS 39 – Instrumentos 
financeiros: reconhecimento e mensuração (“IAS 39”):

i) Activos financeiros ao justo valor através de resultados;
ii) Activos financeiros detidos até à maturidade;
iii) Activos financeiros disponíveis para venda;
iv) Empréstimos concedidos e contas a receber.
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A categoria “Activos financeiros ao justo valor através de resultados” inclui activos financeiros detidos para negociação, que correspondem 
essencialmente a títulos adquiridos com o objectivo de realização de ganhos como resultado de flutuações de curto prazo nos preços de mercado, 
e activos financeiros classificados de forma irrevogável no seu reconhecimento inicial como ao justo valor através de resultados (“Fair Value 
Option”). Esta designação encontra-se limitada a situações em que a sua adopção resulte na produção de informação financeira mais relevante, 
nomeadamente:

• Caso a sua aplicação elimine ou reduza de forma significativa uma inconsistência no reconhecimento ou mensuração (accounting mismatch) 
que, caso contrário, ocorreria em resultado de mensurar activos e passivos relacionados ou reconhecer ganhos e perdas nos mesmos de forma 
inconsistente;

• Grupos de activos financeiros, passivos financeiros ou ambos que sejam geridos e o seu desempenho avaliado com base no justo valor, de acordo 
com estratégias de gestão de risco e de investimento formalmente documentadas e informação sobre os mesmos seja distribuída internamente 
aos órgãos de gestão.

Os activos financeiros classificados nesta categoria são registados ao justo valor, sendo os ganhos e perdas gerados pela valorização subsequente 
reflectidos em resultados do período, na rubrica “Resultados de instrumentos ao justo valor através de resultados – Resultado de ajustamentos de 
instrumentos ao justo valor”. Os juros obtidos em títulos de rendimento fixo são registados na rubrica “Resultados de instrumentos ao justo valor 
através de resultados – Juros e rendimentos similares”, enquanto que os rendimentos obtidos em títulos de rendimento variável são registados na 
rubrica “Resultados de instrumentos ao justo valor através de resultados – Rendimentos de instrumentos de capital”.

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a totalidade dos activos financeiros do Fundo relativos a instrumentos de rendimento fixo e de rendimento 
variável, bem como os instrumentos financeiros derivados com justo valor positivo, encontram-se registados na categoria “Activos financeiros ao justo 
valor através de resultados”.

A categoria “Activos financeiros detidos até à maturidade” respeita a activos financeiros não derivados com pagamentos fixados ou determináveis e 
maturidades definidas, que o Fundo tem intenção e capacidade de deter até à maturidade.

Estes investimentos são valorizados ao custo amortizado, com base no método da taxa de juro efectiva e sujeitos a testes de imparidade. As perdas 
por imparidade reconhecidas em investimentos financeiros detidos até à maturidade são registadas em resultados do exercício. Se num período 
subsequente o montante da perda de imparidade diminui, e essa diminuição pode ser objectivamente relacionada com um evento que ocorreu após 
o reconhecimento da imparidade, esta é revertida por contrapartida de resultados do exercício.

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, o Fundo não detinha qualquer activo financeiro registado na categoria “Activos financeiros detidos até à 
maturidade”.

A categoria “Activos financeiros disponíveis para venda” respeita a activos financeiros não derivados que sejam designados como disponíveis para 
venda, ou que não estejam classificados como empréstimos concedidos e contas a receber, investimentos a deter até à maturidade ou activos 
financeiros ao justo valor através de resultados.

Os activos classificados como disponíveis para venda são avaliados ao justo valor, excepto no caso de instrumentos de capital próprio não cotados 
num mercado activo e cujo justo valor não pode ser fiavelmente mensurado ou estimado, que permanecem registados ao custo.

Os ganhos e perdas resultantes de alterações no justo valor de activos financeiros disponíveis para venda são reconhecidos directamente nos capitais 
próprios, excepto no caso de perdas por imparidade e de ganhos e perdas cambiais de activos monetários, até que o activo seja vendido, momento 
em que o ganho ou perda anteriormente reconhecido no capital próprio é registado em resultados.
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Conforme previsto na IAS 39, um activo financeiro disponível para venda está com imparidade e são incorridas perdas por imparidade se, e apenas 
se, (i) existir evidência objectiva de imparidade como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial do activo (um 
“evento de perda”) e (ii) esse(s) evento(s) de perda tiver(em) impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do activo financeiro, que possa ser 
fiavelmente estimado.

Quando existe evidência objectiva que um activo financeiro disponível para venda está com imparidade, a perda acumulada é removida do capital 
próprio e reconhecida nos resultados.

As perdas por imparidade registadas em títulos de rendimento fixo são revertidas através de resultados, se houver uma alteração positiva no justo 
valor do título resultante de um evento ocorrido após a determinação da imparidade. As perdas por imparidades relativas a títulos de rendimento 
variável não podem ser revertidas. No caso de títulos para os quais tenha sido reconhecida imparidade, posteriores variações negativas de justo valor 
são sempre reconhecidas em resultados.

Os juros corridos de obrigações e outros títulos de rendimento fixo e as diferenças entre o custo de aquisição e o valor nominal (prémio ou desconto) 
são registados em resultados, de acordo com o método da taxa de juro efectiva.

Os rendimentos de títulos de rendimento variável (dividendos no caso das acções) são registados em resultados, na data em que são atribuídos ou 
recebidos. De acordo com este critério, os dividendos antecipados são registados como proveitos no exercício em que é deliberada a sua distribuição.

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, o Fundo não detinha qualquer activo financeiro registado na categoria “Activos financeiros disponíveis para 
venda”.

A categoria “Empréstimos concedidos e contas a receber” respeita a activos financeiros não derivados com pagamentos fixados ou determináveis 
que não estão cotados num mercado activo, que não sejam:

• Os que o Fundo tem intenção de vender imediatamente ou num prazo próximo, os quais serão classificados como detidos para negociação, e 
os que o Fundo no seu reconhecimento inicial designa pelo justo valor através de resultados;

• Os que o Fundo no seu reconhecimento inicial designa como disponíveis para venda; ou

• Aqueles em relação aos quais o Fundo não possa recuperar substancialmente a totalidade do seu investimento inicial, por outro motivo que não 
devido à deterioração do crédito, que serão classificados como disponíveis para venda.

Após o momento inicial, os empréstimos concedidos e contas a receber são valorizados ao custo amortizado, com base no método da taxa de juro 
efectiva e sujeitos a testes de imparidade.

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, o Fundo não detinha qualquer activo financeiro registado na categoria “Empréstimos concedidos e contas a 
receber”.

Os passivos financeiros são registados na data de contratação pelo respectivo justo valor, deduzido de custos directamente atribuíveis à transacção. 
Os passivos financeiros são classificados nas seguintes categorias:

i) Passivos financeiros ao justo valor através de resultados;
ii) Outros passivos financeiros.

A categoria “Passivos financeiros ao justo valor através de resultados” inclui passivos financeiros detidos para negociação, que correspondem 
essencialmente a instrumentos financeiros detidos com o objectivo de realização de ganhos como resultado de flutuações de curto prazo nos preços 
de mercado, e passivos financeiros classificados de forma irrevogável no seu reconhecimento inicial como ao justo valor através de resultados (“Fair 
Value Option”).
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Estes passivos encontram-se registados pelo respectivo justo valor, sendo os ganhos e perdas resultantes da sua valorização subsequente registados 
na rubrica “Resultados de instrumentos ao justo valor através de resultados – Resultado de ajustamentos de instrumentos ao justo valor”.

Em 31 de Dezembro de 2015, a totalidade dos passivos financeiros do Fundo, os quais respeitam a instrumentos financeiros derivados com justo valor 
negativo, encontram-se registados na categoria “Passivos financeiros ao justo valor através de resultados”.

A categoria “Outros passivos financeiros” respeita aos restantes passivos financeiros, os quais são valorizados ao custo amortizado, com base no 
método da taxa de juro efectiva.

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, o Fundo não detinha qualquer passivo financeiro registado na categoria “Outros passivos financeiros”.

Justo valor

Nos termos da IFRS 13 – Mensuração pelo justo valor (“IFRS 13”), entende-se por justo valor o montante que seria recebido pela venda de um activo 
ou pago para transferir um passivo numa transacção efectuada entre participantes no mercado à data da mensuração. Na data da contratação ou de 
início de uma operação o justo valor é geralmente o valor da transacção.

O justo valor é baseado em preços de um mercado activo, ou métodos e técnicas de avaliação quando não há um mercado activo. Esses métodos 
e técnicas de avaliação devem ter subjacentes (i) cálculos matemáticos baseados em teorias financeiras reconhecidas ou (ii) preços calculados 
com base em activos ou passivos semelhantes transaccionados em mercados activos ou com base em estimativas estatísticas ou outros métodos 
quantitativos. Um mercado é considerado activo e líquido quando é acedido por contrapartes igualmente conhecedoras e onde se efectuam 
transacções de forma regular.

O justo valor dos instrumentos financeiros detidos pelo Fundo é determinado com base nos seguintes critérios:

• Cotação de fecho na data de balanço, para instrumentos transaccionados em mercados activos;

• Relativamente a instrumentos de rendimento fixo não transaccionados em mercados activos (incluindo títulos não cotados ou com reduzida 
liquidez) são utilizados métodos e técnicas de valorização, que incluem (i) preços (“bid prices”) divulgados por meios de difusão de informação 
financeira, nomeadamente a Bloomberg, e (ii) modelos internos de valorização, os quais têm em conta os dados de mercado que seriam utilizados 
na definição de um preço para o instrumento financeiro, reflectindo as taxas de juro de mercado e a volatilidade, bem como a liquidez e o risco de 
crédito associado ao instrumento;

• Relativamente a posições detidas em hedge funds, os quais não são transaccionados em mercados activos, é utilizado o último Net Asset Value 
disponível.
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Os instrumentos financeiros registados em balanço ao justo valor foram classificados por níveis de acordo com a hierarquia prevista na IFRS 13:

Nível 1 – instrumentos financeiros com cotações em mercado activo;

Nível 2 – instrumentos financeiros que não sejam transaccionados em mercado activo ou que sejam valorizados por recurso a metodologias de 
valorização baseadas em dados de mercado para instrumentos financeiros com características idênticas ou similares;

Nível 3 – instrumentos financeiros com valorizações baseadas em modelos de valorização assentes em factores não observáveis nos mercados, ou 
no Net Asset Value dos activos em questão, actualizado e divulgado pelas respectivas sociedades gestoras.

DESRECONHECIMENTO
De acordo com a IAS 39, o Fundo procede ao desreconhecimento de um activo financeiro quando, e apenas quando, transfere substancialmente 
todos os riscos e benefícios associados à sua detenção.

d)  Investimentos em subsidiárias

A IFRS 10 – Demonstrações financeiras consolidadas (“IFRS 10”) estabelece que as entidades de investimento não devem consolidar as suas 
subsidiárias ou aplicar a IFRS 3 – Concentrações de actividades empresariais (“IFRS 3”) quando obtêm o controlo de uma terceira entidade. Ao 
invés, as entidades de investimento devem mensurar os investimentos nas suas subsidiárias ao justo valor através de resultados, de acordo com a 
IAS 39.

O Fundo concluiu que cumpre com a definição de entidade de investimento estabelecida na IFRS 10, pelo que os seus investimentos em 
subsidiárias encontram-se registados ao justo valor através de resultados (alínea j) da Nota 2.2).

As subsidiárias são entidades às quais o Fundo se encontra exposto ou detenha direitos sobre os resultados variáveis gerados no âmbito da 
actividade que desenvolva e simultaneamente, no seu papel de investidor, se encontre capacitado para influenciar o valor desses resultados 
através do exercício do poder que retém (controlo de facto).

Os investimentos em subsidiárias são apresentados de forma detalhada na Nota 8.

e)  Outros activos tangíveis

Os outros activos tangíveis utilizados pelo Fundo para o desenvolvimento da sua actividade são contabilisticamente registados ao custo de 
aquisição, incluindo os custos indispensáveis para a sua colocação em funcionamento, deduzidos de depreciações acumuladas e perdas por 
imparidade. 

No âmbito da adopção das IFRS, o Fundo adoptou o custo considerado na mensuração dos outros activos tangíveis com referência a 1 de 
Janeiro de 2014. As taxas de depreciação dos activos foram reavaliadas, estando definidas tendo em vista a depreciação total dos bens até ao final 
da sua vida útil esperada. 

A depreciação dos activos tangíveis é registada numa base sistemática ao longo do período de vida útil estimado do bem, correspondente ao 
período em que se espera que o activo esteja disponível para uso:

Anos de vida 
útil

Mobiliário, utensílios, instalações e equipamentos

     Móveis e utensílios 4 a 8

     Maquinaria industrial 8

     Maquinaria não industrial 5

     Equipamento de comunicação 3 a 7

     Equipamento de escritório 5

     Equipamento informático – hardware 3 a 6

     Arte e Decoração 8

Equipamento de transporte 4
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Os métodos de depreciação, a vida útil estimada e o valor residual são revistos no final de cada exercício e os efeitos de eventuais alterações são 
tratados como alterações de estimativas, pelo que o efeito dessas alterações é tratado de forma prospectiva.

O gasto com depreciações é reconhecido na rubrica “Depreciações e amortizações, líquidas de reversões”. Os custos de manutenção e reparação 
correntes são reconhecidos como gastos no período em que ocorrem, na rubrica “Gastos gerais administrativos”.

Qualquer ganho ou perda resultante do desreconhecimento de um activo tangível (calculado como a diferença entre o valor de venda deduzido 
dos custos associados à mesma e o valor contabilístico do activo) é registado nos resultados no exercício em que o mesmo é desreconhecido.

f)   Activos intangíveis

O Fundo regista na rubrica de activos intangíveis as despesas com aquisição de software e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando espera 
que os mesmos gerem benefícios económicos para o Fundo além do exercício em que são incorridos.

No âmbito da adopção das IFRS, o Fundo adoptou o custo considerado na mensuração dos activos intangíveis com referência a 1 de Janeiro de 
2014.

Os activos intangíveis são registados pelo seu custo de aquisição, incluindo os custos indispensáveis para a sua colocação em funcionamento, 
sendo deduzidos de amortizações e perdas por imparidade acumuladas.

Os activos intangíveis são amortizados durante o período de vida económica esperada e avaliados quanto à imparidade sempre que existam 
eventos ou circunstâncias que indiciem que o activo possa estar em imparidade, sendo que caso existam, a perda por imparidade é reconhecida 
em resultados do exercício. As amortizações são calculadas numa base duodecimal, a partir do momento em que os bens estão disponíveis para 
utilização com a finalidade pretendida, sendo utilizado o método das quotas constantes.

As despesas com aquisição de software são amortizadas ao longo de um período de três anos, enquanto que as benfeitorias em imóveis de 
terceiros são amortizadas de acordo com a vida útil estimada das mesmas ou pelo período de vigência do contrato de arrendamento celebrado, 
por um período não superior a 5 anos.

Os activos intangíveis em curso dizem respeito a bens que ainda se encontram em fase de construção ou desenvolvimento e estão mensurados 
ao custo de aquisição, iniciando-se a amortização dos mesmos quando se encontrarem disponíveis para utilização.

Até 31 de Dezembro de 2015, o Fundo não reconheceu quaisquer activos intangíveis gerados internamente.

g)  Impostos sobre lucros

O Fundo Soberano de Angola beneficia, nos termos do Decreto Presidencial n.º 48/11, de 9 de Março, das isenções de impostos, taxas e 
contribuições, seja qual for o seu título ou natureza, ordinários ou extraordinários, nacionais, regionais, municipais ou locais, presentes ou futuros, 
previstas na lei e aplicáveis ao Estado e aos seus serviços, organismos e institutos, sendo-lhe designadamente aplicáveis as isenções tributárias em 
sede de quaisquer impostos sobre o rendimento, impostos sobre o património e imposto de selo.

Os rendimentos obtidos fora do território nacional são sujeitos a tributação de acordo com a legislação fiscal em vigor nas respectivas jurisdições 
em que os rendimentos são obtidos, nomeadamente tributação a título de retenção na fonte sobre juros e/ou dividendos recebidos.
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h)  Outros impostos

O Fundo está sujeito a impostos indirectos, nomeadamente, impostos aduaneiros e Imposto de Consumo.

i)   Provisões e passivos contingentes

Uma provisão é constituída quando existe uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de eventos passados relativamente à qual seja 
provável o futuro dispêndio de recursos, e este possa ser determinado com fiabilidade. O montante da provisão corresponde à melhor estimativa 
do valor a desembolsar para liquidar a responsabilidade na data do balanço.

Caso não seja provável o futuro dispêndio de recursos, trata-se de um passivo contingente. Os passivos contingentes são apenas objecto de 
divulgação, a menos que a possibilidade da sua concretização seja remota.

As provisões destinam-se a fazer face a contingências contratuais e outras decorrentes da actividade do Fundo.

j)   Estimativas contabilísticas críticas e aspectos julgamentais mais relevantes na aplicação das políticas contabilísticas

Na aplicação das políticas contabilísticas acima descritas, é necessária a realização de estimativas pelo Conselho de Administração do Fundo. As 
estimativas com maior impacto nas demonstrações financeiras do Fundo incluem as abaixo apresentadas.

CUMPRIMENTO COM A DEFINIÇÃO DE ENTIDADE DE INVESTIMENTO

O Fundo determinou que é uma entidade de investimento baseado nos seguintes aspectos:

• O Fundo obtém fundos do Estado Angolano, uma parte relacionada e o seu detentor único, os quais são utilizados para o Fundo prestar serviços 
profissionais de investimento;

• O Fundo compromete-se perante o Estado Angolano a investir com o propósito único de obter retornos decorrentes da apreciação do capital 
investido e rendimentos dos investimentos realizados;

• O Fundo mensura e avalia o desempenho de substancialmente todos os seus investimentos numa base de justo valor.

Uma entidade de investimento deve ter uma estratégia que defina o horizonte temporal para a realização dos seus investimentos. O Fundo tem 
um horizonte temporal de muito longo prazo. Decorrente da análise por si efectuada, o Fundo concluiu que cumpre com os critérios subjacentes 
à definição de uma entidade de investimento.

MOEDA FUNCIONAL
No entendimento do Conselho de Administração, o Dólar dos Estados Unidos é a moeda que melhor reflecte os efeitos económicos das 
transacções, acontecimentos e condições que estão subjacentes às demonstrações financeiras do Fundo, por ser a moeda de denominação 
da dotação de capital e da dotação de constituição e instalação do Fundo, por ser a moeda privilegiada para os investimentos do Fundo e, 
consequentemente, da obtenção da quase totalidade dos seus proveitos, bem como dos custos incorridos.

VALORIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS NÃO TRANSACCIONADOS EM MERCADOS ACTIVOS
O justo valor dos instrumentos financeiros não transaccionados em mercados activos foi estimado com base em métodos de avaliação e teorias 
financeiras, cujos resultados dependem dos pressupostos utilizados. As valorizações obtidas correspondem à melhor estimativa do justo valor dos 
referidos instrumentos na data do balanço.

A situação conjuntural dos mercados financeiros, nomeadamente em termos de liquidez, pode influenciar o valor de realização destes 
instrumentos financeiros em algumas situações específicas, incluindo a alienação antes da respectiva maturidade.
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k)   Normas, interpretações, emendas e revisões que irão entrar em vigor em exercícios futuros

Em 31 de Dezembro de 2015, encontravam-se disponíveis para adopção antecipada as seguintes normas e interpretações emitidas pelo IASB:

• Emenda à IAS 1 – Apresentação de demonstrações financeiras (“IAS 1”): as alterações introduzidas à redacção da IAS 1 em Dezembro de 2014 
têm por enquadramento a intenção de assegurar a evolução e paralelamente a simplificação dos requisitos normativos inerentes à aplicação das 
IFRS. A emenda a este normativo é de aplicação obrigatória para exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2016;

• “Annual Improvements to IFRS 2012-2014 Cycle”: o documento publicado pelo IASB em Setembro de 2014 pretende fazer um conjunto de 
emendas aos normativos IFRS 5 – Activos não correntes detidos para venda e operações descontinuadas”, IFRS 7 – Instrumentos financeiros: 
Divulgações, IAS 19 – Benefícios de empregados e IAS 34 – Relato financeiro intercalar. As emendas emitidas são de aplicação obrigatória 
para períodos económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2016, sendo permitida a sua adopção antecipada. São de destacar as seguintes 
emendas:

IFRS 7 – Instrumentos financeiros: divulgações: adiciona orientações específicas na classificação de contratos de serviço continuado em 
operações de transferência de activos financeiros, assim como dos requisitos de divulgação a que estes devem obedecer;

IAS 19 – Benefícios de empregados: clarifica que as emissões de dívida de elevada qualidade utilizadas como referência na determinação da taxa 
de desconto das responsabilidades com benefícios devem ser denominadas na mesma moeda na qual estas obrigações serão liquidadas.

Emenda à IAS 27 – Demonstrações financeiras separadas (“IAS 27”): em resultado das alterações introduzidas à redacção deste normativo em 
Agosto de 2014, o IASB veio permitir a reintrodução da possibilidade de utilização do método da equivalência patrimonial na valorização de 
investimentos em associadas, investimentos conjuntos e investimentos em subsidiárias nas demonstrações financeiras separadas de uma entidade 
que apresente demonstrações financeiras consolidadas. A emenda a este normativo é de aplicação obrigatória para exercícios económicos 
iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2016;

• Emendas à IAS 16 – Activos fixos tangíveis e à IAS 38 – Activos intangíveis: as alterações introduzidas à redacção destes normativos em Junho de 
2014 permitiram clarificar o que constituem métodos aceitáveis de amortização de activos fixos tangíveis e activos intangíveis. As emendas a estes 
normativos são de aplicação obrigatória para exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2016;

• Emenda à IFRS 11 – Empreendimentos conjuntos: a alteração introduzida à redacção da norma veio esclarecer que a IFRS 3 é aplicável na 
contabilização inicial de interesses conjuntos (ou reforços posteriores) sempre que estes constituam um negócio, conforme designação prevista 
neste regulamento. A emenda a este normativo é de aplicação obrigatória para exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2016;

• IFRS 9 – Instrumentos financeiros (e emendas subsequentes): este normativo, inicialmente publicado pelo IASB em Novembro de 2009 e 
posteriormente republicado em Julho de 2014, tem como objectivo a substituição por etapas da actual redacção da IAS 39. São introduzidas 
alterações aos actuais critérios de classificação e mensuração de activos financeiros, registo de imparidade, aplicação de contabilidade de 
cobertura (excluindo macro hedging), e desreconhecimento de instrumentos financeiros. Este normativo é de aplicação obrigatória para 
exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2018, sendo permitida a sua adopção antecipada, mediante determinadas limitações;
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• IFRS 15 – Rédito de contratos com clientes (“IFRS 15”): este normativo, publicado pelo IASB em Maio de 2014, especifica a forma e 
temporalidade de registo do rédito, informando igualmente quanto aos requisitos de divulgação a prescrever pelas entidades sujeitas à sua 
aplicação. A IFRS 15 prevê um modelo de reconhecimento assente em cinco princípios, cuja aplicação deverá ser extensível a todas as relações 
contratuais estabelecidas com clientes. Este normativo é de aplicação obrigatória para exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro 
de 2018;

• Emendas à IFRS 10, IFRS 12 – Divulgações de interesses em outras entidades e IAS 28 – Investimentos em associadas (“IAS 28”): as alterações 
introduzidas à redacção destes normativos em Dezembro de 2014 têm como objectivo clarificar um conjunto de questões relacionadas com a 
aplicação da excepção na consolidação atribuída a entidades de investimento, nomeadamente no que concerne à extensão da referida excepção 
a sub-grupos de consolidação, ou a entidades que prestam serviços relacionados com as actividades de investimento do grupo. As emendas a 
estes normativos são de aplicação obrigatória para exercícios económicos iniciados em ou após 1 de Janeiro de 2016;

• Emendas à IFRS 10 e IAS 28: as alterações introduzidas à redacção destes normativos em Setembro de 2014 resultaram da existência de conflito 
no tratamento previsto por estes no âmbito de uma venda ou de uma contribuição de activos entre investidor e associada ou uma entidade 
conjuntamente controlada. A data de aplicação obrigatória das emendas a estes normativos foi adiada de forma indefinida em Dezembro de 
2015.

É entendimento do Conselho de Administração do Fundo que a adopção das normas e interpretações acima referidas, nomeadamente a IFRS 9 
– Instrumentos financeiros, poderá motivar alterações com algum significado ao nível da preparação e apresentação das demonstrações financeiras 
do Fundo, assim como na extensão e conteúdo das divulgações a realizar. No entanto, não se encontra ainda concluída uma análise detalhada das 
implicações inerentes à aplicação destes normativos, pelo que não é possível proceder à sua quantificação.

3. INTRODUÇÃO DAS NORMAS INTERNACIONAIS DE RELATO FINANCEIRO

O impacto da adopção das Normas Internacionais de Relato Financeiro pode ser resumido como segue:

Capitais Próprios em 1 Jan. 2014 Resultados de 2014 Capitais Próprios em 31 Dez. 2014
mUSD mAKZ mUSD mAKZ mUSD mAKZ

Saldos de acordo com o CONTIF 3.651.933 356.496.449 (157.168) (16.199.149) 4.844.765 499.345.084

Desreconhecimento de despesas de constituição (6.667) (649.216) 3.333 343.529 (3.333) (343.529)
Revisão das vidas úteis de outros activos tangíveis e de activos intangíveis (294) (28.700) (365) (37.620) (660) (68.026)

Saldos de acordo com as IFRS 3.644.972 355.818.533 (154.200) (15.893.240) 4.840.772 498.933.529

A definição de activo intangível de acordo com a Norma Internacional de Contabilidade 38 – Activos intangíveis (“IAS 38”) é mais exigente do 
que a que se encontra prevista no CONTIF, obrigando a que um maior número de tipologias de despesas sejam registadas integralmente como 
custo no ano da respectiva ocorrência. As despesas de constituição referiam-se essencialmente a despesas incorridas durante a fase de arranque e 
constituição do Fundo, nomeadamente a título de pagamento de despesas com projectos de consultoria. De acordo com a IAS 38, as despesas em 
questão não se qualificam para o reconhecimento como um activo intangível identificável, pelo que foram desreconhecidas como activo no âmbito 
da adopção das Normas Internacionais de Relato Financeiro.

Adicionalmente, o Fundo procedeu à revisão das vidas úteis e, de forma relacionada, das taxas de depreciação dos investimentos qualificados como 
activos tangíveis e intangíveis.

A adopção das Normas Internacionais de Relato Financeiro não implicou reclassificações de montante relevante entre rubricas distintas das 
demonstrações financeiras do Fundo.
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4. CAIXA E DISPONIBILIDADES

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 e em 1 de Janeiro de 2014, esta rubrica apresenta a seguinte composição:

31-12-2015
Moeda funcional/ de 

apresentação
(em milhares)

Outras moedas 
estrangeiras

(em milhares)
Kwanza

(em milhares)
Total 

(em mUSD)
Total 

(em mAKZ)

Caixa

Notas e moedas em Kwanzas - - 2.030 15 2.030

Notas e moedas em moeda funcional/ de apresentação 39 - - 39 5.277

Notas e moedas em outras moedas estrangeiras - 0 - 0 9

39 0 2.030 54 7.316

Disponibilidades em instituições financeiras

Em Kwanzas - - 66.276 490 66.276

Em moeda funcional/ de apresentação

Banco de Poupança e Crédito 764 - - 764 103.381

Euroclear Bank SA/NV 10.033 - - 10.033 1.357.615

Northen Trust Corporation 931 - - 931 125.978

Falcon Private Bank Ltd. 52.328 - - 52.328 7.080.777

Banco Millennium BCP 12.000 - - 12.000 1.623.780

76.056 - - 76.056 10.291.531

Em Euros - 0 - 0 6

76.056 - 66.276 76.546 10.357.813

76.095 68.306 76.600 10.365.129

31-12-2014 Pró-forma
Moeda funcional/ de 

apresentação
(em milhares)

Outras moedas 
estrangeiras

(em milhares)
Kwanza

(em milhares)
Total 

(em mUSD)
Total 

(em mAKZ)

Caixa
Notas e moedas em Kwanzas - - 360 3 360
Notas e moedas em moeda funcional/ de apresentação 8 - - 8 825
Notas e moedas em outras moedas estrangeiras - 0 - 0 8

8 - 360 11 1.193
Disponibilidades em instituições financeiras

Em Kwanzas - - 37.537 364 37.537
Em moeda funcional/ de apresentação

Banco de Poupança e Crédito 179.791 - - 179.791 18.530.878
Euroclear Bank SA/NV 50.087 - - 50.087 5.162.417
Northen Trust Corporation 894 - - 894 92.144

230.772 - - 230.772 23.785.439

230.772 - 37.537 231.136 23.822.976

230.780 37.897 231.147 23.824.169
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As disponibilidades em instituições financeiras mantidas pelo Fundo não são remuneradas e encontram-se maioritariamente denominadas em 
Dólares dos Estados Unidos

5. APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

No dia 29 de Novembro de 2013, foi celebrado com o Northern Trust Corporation um contrato de gestão de aplicações financeiras do Fundo, sujeita 
aos limites definidos na política de investimentos do Fundo, de acordo com o Decreto Presidencial n.º 107/13, de 28 de Junho.

Em 1 de Janeiro de 2014, o saldo desta rubrica incluía 3 depósitos a prazo de 100.000.000 USD cada, com maturidades de 14, 21 e 42 dias e taxas 
remuneratórias anuais de 0,20%, 0,20% e 0,25%, respectivamente. Estes depósitos a prazo, constituídos no âmbito do contrato de gestão celebrado 
com o Northern Trust Corporation, foram contratados junto do Mizuho Bank Ltd (dois depósitos a prazo, correspondentes a um valor total de 
200.000.000 USD) e da Société Générale SA (um depósito a prazo de 100.000.000 USD) e tiveram o seu vencimento no exercício de 2014.

6. ACTIVOS FINANCEIROS AO JUSTO VALOR ATRAVÉS DE RESULTADOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

01-01-2014 Pró-forma
Moeda funcional/ de 

apresentação
(em milhares)

Outras moedas 
estrangeiras

(em milhares)
Kwanza

(em milhares)
Total 

(em mUSD)
Total 

(em mAKZ)

Caixa
Notas e moedas em Kwanzas - - 831 9 831
Notas e moedas em moeda funcional/ de apresentação 4 - - 4 374
Notas e moedas em outras moedas estrangeiras - 0 - 0 8

4 - 831 13 1.213
Disponibilidades em instituições financeiras

Em Kwanzas - - 183.392 1.879 183.392
Em moeda funcional/ de apresentação

Banco de Poupança e Crédito 2.248 - - 2.248 219.408
Euroclear Bank SA/NV 1.638.845 - - 1.638.845 159.982.555
Northen Trust Corporation 700.005 - - 700.005 68.333.800

2.341.098 - - 2.341.098 228.535.763
Em Euros - - - (25) (2.500)

2.341.098 - 183.392 2.342.952 228.716.655

2.341.102 184.223 2.342.965 228.717.868

31-12-2015 31-12-2014 Pró-forma 01-01-2014 Pró-forma
mUSD mAKZ mUSD mAKZ mUSD mAKZ

Ins trumentos  de dívida :
De emis s ores  públic os 574.053 77.677.982 1 1 8 . 1 82 12.180.901 - -
De outros  emis s ores 630.432 85.306.940 2 . 61 1 . 052 269.118.518 - -

1.204.485 162.984.922 2.729.234 281.299.419 - -

Ins trumentos  de c a pita l:
Acções 352.915 47.754.677 - - - -
Fundos de Investimento negociados em bolsa
("Exchange Traded Funds ") 9.108 1.232.449 23 7 . 297 24.457.965 - -
Hedge funds 302.290 40.904.365 - - - -

664.313 89.891.491 237.297 24.457.965 - -

Fundos  de liquidez 5.508 745.315 3 3 . 585 3.461.572 300.000 29.285.700

Ins trumentos  deriva dos  c om jus to va lor pos itivo 2 . 486 336.381 - - - -

Total 1.876.792 253.958.109 3.000.116 309.218.956 300.000 29.285.700
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No dia 29 de Novembro de 2013, foi celebrado com a Quantum Global Investment Management AG um contrato mediante o qual esta entidade 
deverá actuar como gestor de investimento com relação aos dinheiros e propriedades que lhe sejam designados, de tempos em tempos, pelo 
FSDEA, todos os investimentos e reinvestimentos feitos com esses dinheiros e propriedades e as receitas dos mesmos e todos os ganhos e lucros 
dos mesmos resultantes.

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, esta rubrica é composta maioritariamente por instrumentos financeiros de renda fixa, os quais eram 
remunerados a uma taxa de juro média anual ponderada de 2,64% e 2,06%, respectivamente. 

Em 31 de Dezembro de 2015, a rubrica “Hedge funds” tem a seguinte composição:

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a rubrica “Fundos de liquidez” respeita a aplicações em fundos mobiliários abertos de liquidez geridos pelo 
Northern Trust Global Investments Limited, tendo as mesmas sido liquidadas no decurso dos exercícios de 2016 e 2015, respectivamente.
Em 31 de Dezembro de 2015, os instrumentos financeiros derivados têm a seguinte composição:

Dados sobre o Hedge Fund  (mUSD) Valor da posição detida pelo Fundo
Designação do Hedge Fund Entidade gestora Total do Activo Net Asset Value mUSD mAKZ

AQR Global Relative Value Fund AQR Capital Management LLC 1.433.270 1.202.298 15.568 2.106.577 1,29%
Victory Arcadia Fund Victory Asset Management Limited 313.516 299.381 15.498 2.097.112 5,18%
Visium Global Offshore Fund Visium Asset  Management, LP n.d n.d 15.348 2.076.815 n.d
Athos Asia Event Driven Offshore Fund Athos Capital  Limited 155.792 144.142 15.329 2.074.244 10,63%
Field Street Offshore Fund, Ltd Field Street Capital Management, LLC 2.486.195 2.339.235 15.184 2.054.623 0,65%
GCA Credit Opportunities Offshore Fund, Ltd Global Credit Advisers, LLC 423.341 372.477 15.032 2.034.055 4,04%
AllBlue Leveraged Fund BlueCrest Capital Management Limited 2.481.086 657.926 14.934 2.020.794 2,27%
RV Capital Asia Opportunity Fund RV Capital Management Private Ltd. 208.459 208.195 14.823 2.005.774 7,12%
Argentiere Fund Ltd Argentiere Capital AG 1.150.210 105.969 14.628 1.979.388 13,80%
CVC Global Credit Opportunities Fund CVC Credit Partners, LLC 191.592 176.674 14.256 1.929.051 8,07%
Ramius Merger Fund Ltd. Ramius Advisors, LLC 48.105 42.581 12.142 1.642.995 28,52%
Laurion Capital Ltd. Laurion Capital Management LP 1.859.706 1.689.973 10.616 1.436.504 0,63%
GAM Talentum Enhanced Europe Long Short Fund GAM Investment Management Lugano SA 802.097 429.889 10.380 1.404.570 2,41%
H2O Global Alpha Feeder Fund (Cayman) Limited H2O AM LLP 308.945 295.067 10.361 1.401.999 3,51%
The Cassiopeia Fund Dominicé  & Co - Asset Management 284.720 279.604 10.182 1.377.777 3,64%
GCI Japan Hybrids Citco Fund Services 279.171 276.259 10.107 1.367.629 3,66%
Rockhampton Fund Citco Fund Services Pte Limited 2.863.695 1.542.985 9.896 1.339.077 0,64%
Complus Asia Macro Fund Ltd Complus Asset Management Ltd 352.754 333.994 9.756 1.320.133 2,92%
Aristeia International Limited Aristeia Capital, LLC 1.664.439 1.194.370 9.578 1.296.047 0,80%
Kingdon Credit Ltd. Kingdon Capital Management, LLC 107.252 105.204 9.176 1.241.650 8,72%
Clinton Equity Strategies Fund, Ltd Clinton Group, Inc. 232.286 216.381 5.157 697.819 2,38%
Winton Futures Fund Ltd. Winton Fund Management Limited 17.034 12.705 5.113 691.866 40,24%
OCCO Eastern European Fund Charlemagne Capital (IOM) Limited 551.288 419.763 5.072 686.318 1,21%
Atreaus Overseas Fund, Ltd Atreaus Capital, LP 300.127 195.376 5.062 684.965 2,59%
Atlas Enhanced Fund, Ltd Balyasny Asset Management, LP 4.069.645 3.941.164 4.980 673.869 0,13%
FORT Global Fund FORT LP 175.150 172.004 4.976 673.327 2,89%
Systematica BlueMatrix Fund Limited Systematica Investments Limited 491.332 468.364 4.919 665.614 1,05%
Pharo Gaia Fund, Ltd. Pharo Global Advisors Limited 1.232.592 623.270 4.906 663.855 0,79%
Andurand Commodities Fund Andurand Capital Management Ltd 229.231 205.759 4.859 657.496 2,36%
Cushing MLP Market Neutral Offshore Fund, Ltd Cushing Asset Management, LP 10.020 8.267 4.452 602.422 53,85%

302.290 40.904.365

Posição detida 
pelo Fundo (%)

31-12-2015
Justo valor positivo Justo valor negativo

mUSD mAKZ mUSD mAKZ

Contratos sobre taxas de câmbio
Forwards 177.637 2.003 270.975 (826)                           (111.770)

Contratos sobre taxa de juro
Futuros 265.454 483 65.406 -                                -

443.091 2.486 336.381 (826)                           (111.770)                    

Valor
nocional
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Durante o exercício de 2014, o Fundo não realizou qualquer operação sobre instrumentos financeiros derivados.

Durante o exercício de 2015, o Fundo tomou posição em instrumentos financeiros derivados por forma a manter uma exposição cambial reduzida e a 
minimizar o risco de volatilidade dos preços de mercado dos instrumentos financeiros não derivados por si detidos. Desta forma, em 31 de Dezembro 
de 2015, as posições detidas pelo Fundo em forwards têm o propósito de venda de outras moedas estrangeiras que não o Dólar dos Estados 
Unidos (a moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras do Fundo), por forma a reduzir a sua exposição ao risco cambial. 
Complementarmente, as posições detidas em futuros pelo Fundo em 31 de Dezembro de 2015 têm o propósito de venda de títulos de dívida 
emitidos pelo Governo dos Estados Unidos da América, por forma a reduzir a sua exposição ao risco de taxa de juro.

No Anexo I é apresentada a composição da rubrica “Activos financeiros ao justo valor através de resultados” em 31 de Dezembro de 2015 por 
instrumento financeiro.

7. INVESTIMENTOS DETIDOS ATÉ À MATURIDADE

Em 1 de Janeiro de 2014, o saldo da rubrica “Investimentos detidos até à maturidade” encontrava-se aplicado em bilhetes do tesouro norte-
americano, com maturidade residual de 20 dias e remuneração anual de 0,004%.

8.INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS

Os investimentos em subsidiárias do Fundo estão divididos em dois grupos sendo o primeiro relacionado as entidades private equity sob modelo de 
Limited Partner constituído por 7 entidades e o segundo relacionado a investimentos financeiros diversos fora do escopo de entidades private equity 
constituído por apenas uma entidade.
 
Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, o saldo da rubrica “Investimentos em subsidiárias” é composto pelas participações societárias detidas pelo 
Fundo nas seguintes entidades:

2015 2014 Pró-forma

Entidade Sede
% 

participação

Custo de 
aquisição 
(mUSD)

Valor de 
Balanço 
(mUSD)

Valor de 
Balanço 
(mAKZ)

Custo de 
aquisição 
(mUSD)

Valor de 
Balanço 
(mUSD)

Valor de 
Balanço 
(mAKZ)

FSDEA Africa Investment (LP) Ltd. Port Louis 100%  1.100.060  1.060.808  143.543.206  1.100.000  1.081.814  111.501.488
FSDEA Hotel Investment (LP) Ltd. Port Louis 100%  500.060  475.692  64.368.262  500.000  489.626  50.465.262
FSDEA Africa Agriculture (LP) Ltd. Port Louis 100%  225.100  220.297  29.809.453  11.440  11.434  1.178.491
FSDEA Africa Mezzanine (LP) Ltd. Port Louis 100%  198.700  193.820  26.226.764  4.490  4.483  462.058
FSDEA Africa Timber (LP) Ltd. Port Louis 100%  225.485  258.497  34.978.512  8.390  8.383  864.027
FSDEA Africa Healthcare (LP) Ltd. Port Louis 100%  249.355  242.367  32.795.948  13.240  13.234  1.364.015
FSDEA Africa Mining (LP) Ltd. Port Louis 100%  249.364  244.932  33.142.991  6.690  6.683  688.810
Kijinga, S.A. Luanda 100%  96.185  73.322  9.921.556 -  15  1.546

2.844.309 2.769.735 374.786.692 1.644.250 1.615.672 166.525.697
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Durante o exercício de 2014, o Fundo concluiu o processo de constituição da entidade FSDEA Africa Investment (LP) Limited, tendo realizado um 
aumento de capital na mesma no montante de 500.000 mUSD, o que elevou o investimento total na entidade em questão para 1.100.000 mUSD, 
atendendo a que no exercício de 2013 o Fundo já havia efectuado um adiantamento de 600.000 mUSD para a sua constituição. No exercício de 
2015, foi realizado um novo aumento de capital, no valor de 60 mUSD.

Também durante o exercício de 2014, o Fundo procedeu à constituição de seis entidades adicionais na República das Maurícias, as quais implicaram 
um investimento global de 544.250 mUSD. Será através destas entidades e da entidade FSDEA Africa Investment (LP) Limited que o Fundo irá 
realizar, de forma indirecta, investimentos no desenvolvimento de projectos em sectores considerados estratégicos, tendo por base a sua política de 
investimentos. 

Ainda durante o exercício de 2014, o Fundo adquiriu a totalidade do capital social da entidade Kijinga, S.A., pelo valor de 1 USD e subscreveu um 
aumento de capital da entidade Kijinga, S.A. por um montante equivalente ao das obrigações assumidas pela Kijinga, S.A. e pela sua subsidiária 
Ulussu, S.A. no valor de 9.948.750. mAKZ, o qual foi realizado em Janeiro de 2015 (correspondente a um contravalor de 95.741 mUSD, com base no 
câmbio médio indicativo publicado pelo Banco Nacional de Angola para o dia em que foi realizado o aumento de capital). Em Dezembro de 2015, o 
Fundo subscreveu e realizou um aumento de capital da entidade Kijinga, S.A. pelo montante de 60.000 mAKZ (correspondente a um contravalor de 
444 mUSD, com base no câmbio médio indicativo publicado pelo Banco Nacional de Angola para o dia em que foi realizado o aumento de capital).

Os resultados da valorização dos investimentos em subsidiárias de acordo com os respectivos justos valores são reconhecidos na rubrica “Resultados 
de investimentos em subsidiárias” (Nota 14).

Em 31 de Dezembro de 2015, os principais indicadores financeiros das entidades participadas pelo Fundo são os seguintes (valores expressos em 
milhares de Dólares dos Estados Unidos):

Data de Activo Capital Resultado
Entidade referência líquido Próprio líquido

FSDEA Africa Investment (LP) Ltd. 31-12-2015  1.060.821  1.060.808 (21.066)
FSDEA Hotel Investment (LP) Ltd. 31-12-2015  475.702  475.692 (13.989)
FSDEA Africa Agriculture (LP) Ltd. 31-12-2015  220.304  220.297 (4.803)
FSDEA Africa Mezzanine (LP) Ltd. 31-12-2015  193.827  193.820 (4.880)
FSDEA Africa Timber (LP) Ltd. 31-12-2015  258.504  258.497  33.012
FSDEA Africa Healthcare (LP) Ltd. 31-12-2015  242.374  242.367 (6.987)
FSDEA Africa Mining (LP) Ltd. 31-12-2015  244.939  244.932 (4.432)
Kijinga, S.A. 31-12-2015  75.459  73.642 (336)
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Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a entidade FSDEA Africa Investment (LP) Ltd. apresenta o seguinte Balanço (valores expressos em mUSD):

A rubrica “Activos financeiros ao justo valor através de resultados” refere-se à participação de 100% detida no capital da Limited Partnership African 
Infrastructure 1 L.P., a qual foi valorizada com base nos seus activos líquidos (“net asset value”) em 31 de Dezembro de 2015 e 2014. A FSDEA Africa 
Investment (LP) Ltd. actua no papel de “Limited Partner” da Limited Partnership Infrastructure 1 L.P., sendo que esta última assume a forma de fundo 
de investimento fechado constituído na República das Maurícias, sendo regulada nessa jurisdição pela Financial Services Commission. Através da 
Limited Partnership African Infrastructure 1 L.P., o Fundo irá realizar investimentos no sector de infra-estruturas.

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a entidade FSDEA Hotel Investment (LP) Ltd apresenta o seguinte Balanço (valores expressos em mUSD):

Saldos em 
31-12-2015

Saldos em 
31-12-2014

Activos financeiros ao justo valor através de resultados  1.060.805  1.081.838
Total dos activos não correntes  1.060.805  1.081.838

Outros devedores  4  1
Disponibilidades  12  15

Total dos activos correntes  16  16

Total do Activo  1.060.821  1.081.854

Capital  1.100.060  1.100.000
Resultados transitados (18.186) (14)
Resultado líquido do exercício (21.066) (18.172)

Total do Capital Próprio  1.060.808  1.081.814

Outros credores  13  40
Total do Passivo  13  40

Total do Capital Próprio e do Passivo 1.060.821 1.081.854

Saldos em 
31-12-2015

Saldos em 
31-12-2014

Activos financeiros ao justo valor através de resultados  475.683  489.640
Total dos activos não correntes  475.683  489.640

Outros devedores  4 -
Disponibilidades  15  5

Total dos activos correntes  19  5

Total do Activo  475.702  489.645

Capital  500.060  500.000
Resultados transitados (10.379) -
Resultado líquido do exercício (13.989) (10.379)

Total do Capital Próprio  475.692  489.621

Outros credores  10  24
Total do Passivo  10  24

Total do Capital Próprio e do Passivo  475.702  489.645
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A rubrica “Activos financeiros ao justo valor através de resultados” refere-se à participação de 100% detida no capital da Limited Partnership 
Africa Hotel L.P., a qual foi valorizada com base nos seus activos líquidos (“net asset value”) em 31 de Dezembro de 2015 e 2014. A FSDEA Hotel 
Investment (LP) Ltd. actua no papel de “Limited Partner” da Limited Partnership Africa Hotel L.P., sendo que esta última assume a forma de fundo 
de investimento fechado constituído na República das Maurícias, sendo regulada nessa jurisdição pela Financial Services Commission. Através da 
Limited Partnership Africa Hotel L.P., o Fundo irá realizar investimentos no sector de hotelaria.

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a entidade FSDEA Africa Agriculture (LP) Ltd. apresenta o seguinte Balanço (valores expressos em mUSD):

A entidade FSDEA Africa Agriculture (LP) Ltd. foi constituída no dia 22 de Dezembro de 2014, sendo que o primeiro exercício económico da 
mesma decorreu entre aquela data e 31 de Dezembro de 2015. Desta forma, a informação financeira apresentada acima com referência a 31 de 
Dezembro de 2014 é baseada em informação de gestão da entidade em questão.

Saldos em 
31-12-2015

Saldos em 
31-12-2014

Activos financeiros ao justo valor através de resultados  220.277 -
Total dos activos não correntes  220.277 -

Outros devedores  1  3
Disponibilidades  26  11.440

Total dos activos correntes  27  11.443

Total do Activo  220.304  11.443

Capital  225.100  11.440
Resultado líquido do exercício (4.803) (6)

Total do Capital Próprio  220.297  11.434

Outros credores  7  9
Total do Passivo  7  9

Total do Capital Próprio e do Passivo  220.304  11.443
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A rubrica “Activos financeiros ao justo valor através de resultados” refere-se à participação de 100% detida no capital da Limited Partnership Africa 
Agriculture L.P., a qual foi valorizada com base nos seus activos líquidos (“net asset value”) em 31 de Dezembro de 2015. A FSDEA Africa Agriculture 
(LP) Ltd. actua no papel de “Limited Partner” da Limited Partnership Africa Agriculture L.P., sendo que esta última assume a forma de fundo de 
investimento fechado constituído na República das Maurícias, sendo regulada nessa jurisdição pela Financial Services Commission. Através da 
Limited Partnership Africa Agriculture L.P., o Fundo irá realizar investimentos no sector agrícola.

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a entidade FSDEA Africa Mezzanine (LP) Ltd apresenta o seguinte Balanço (valores expressos em mUSD):

A entidade FSDEA Africa Mezzanine (LP) Ltd. foi constituída no dia 22 de Dezembro de 2014, sendo que o primeiro exercício económico da 
mesma decorreu entre aquela data e 31 de Dezembro de 2015. Desta forma, a informação financeira apresentada acima com referência a 31 de 
Dezembro de 2014 é baseada em informação de gestão da entidade em questão.

A rubrica “Activos financeiros ao justo valor através de resultados” refere-se à participação de 100% detida no capital da Limited Partnership Africa 
Mezzanine L.P., a qual foi valorizada com base nos seus activos líquidos (“net asset value”) em 31 de Dezembro de 2015. A FSDEA Africa Mezzanine 
(LP) Ltd. actua no papel de “Limited Partner” da Limited Partnership Africa Mezzanine L.P., sendo que esta última assume a forma de fundo de 
investimento fechado constituído na República das Maurícias, sendo regulada nessa jurisdição pela Financial Services Commission. Através da 
Limited Partnership Africa Mezzanine L.P., o Fundo irá realizar investimentos em instrumentos de capital e dívida de entidades sedeadas na África 
subsaariana.

Saldos em 
31-12-2015

Saldos em 
31-12-2014

Activos financeiros ao justo valor através de resultados  193.798 -
Total dos activos não correntes  193.798 -

Outros devedores  1 -
Disponibilidades  28  4.490

Total dos activos correntes  29  4.490

Total do Activo  193.827  4.490

Capital  198.700  4.490
Resultado líquido do exercício (4.880) (7)

Total do Capital Próprio  193.820  4.483

Outros credores  7  9
Total do Passivo  7  9

Total do Capital Próprio e do Passivo  193.827  4.492
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Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a entidade FSDEA Africa Timber (LP) Ltd. apresenta o seguinte Balanço (valores expressos em mUSD):

A entidade FSDEA Africa Timber (LP) Ltd. foi constituída no dia 24 de Dezembro de 2014, sendo que o primeiro exercício económico da mesma 
decorreu entre aquela data e 31 de Dezembro de 2015. Desta forma, a informação financeira apresentada acima com referência a 31 de Dezembro de 
2014 é baseada em informação de gestão da entidade em questão.

A rubrica “Activos financeiros ao justo valor através de resultados” refere-se à participação de 100% detida no capital da Limited Partnership Africa 
Timber L.P., a qual foi valorizada com base nos seus activos líquidos (“net asset value”) em 31 de Dezembro de 2015. A FSDEA Africa Timber (LP) 
Ltd. actua no papel de “Limited Partner” da entidade QG Africa Timber L.P., sendo que esta última assume a forma de fundo de investimento 
fechado constituído na República das Maurícias, sendo regulada nessa jurisdição pela Financial Services Commission. Através da Limited Partnership 
Africa Timber L.P., o Fundo irá realizar investimentos no sector madeireiro.

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a entidade FSDEA Africa Healthcare (LP) Ltd. apresenta o seguinte Balanço (valores expressos em mUSD):

Saldos em 
31-12-2015

Saldos em 
31-12-2014

Activos financeiros ao justo valor através de resultados  258.477 -
Total dos activos não correntes  258.477 -

Outros devedores  1  2
Disponibilidades  26  8.390

Total dos activos correntes  27  8.392

Total do Activo  258.504  8.392

Capital  225.485  8.390
Resultado líquido do exercício  33.012 (7)

Total do Capital Próprio  258.497  8.383

Outros credores  7  9
Total do Passivo  7  9

Total do Capital Próprio e do Passivo  258.504  8.392

Saldos em 
31-12-2015

Saldos em 
31-12-2014

Activos financeiros ao justo valor através de resultados  242.347 -
Total dos activos não correntes  242.347 -

Outros devedores  1  3
Disponibilidades  26  13.240

Total dos activos correntes  27  13.243

Total do Activo  242.374  13.243

Capital  249.354  13.240
Resultado líquido do exercício (6.987) (6)

Total do Capital Próprio  242.367  13.234

Outros credores  7  9
Total do Passivo  7  9

Total do Capital Próprio e do Passivo  242.374  13.243
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A entidade FSDEA Africa Healthcare (LP) Ltd. foi constituída no dia 24 de Dezembro de 2014, sendo que o primeiro exercício económico da mes-
ma decorreu entre aquela data e 31 de Dezembro de 2015. Desta forma, a informação financeira apresentada acima com referência a 31 de Dezem-
bro de 2014 é baseada em informação de gestão da entidade em questão.

A rubrica “Activos financeiros ao justo valor através de resultados” refere-se à participação de 100% detida no capital da Limited Partnership Africa 
Healthcare L.P., a qual foi valorizada com base nos seus activos líquidos (“net asset value”) em 31 de Dezembro de 2015. A FSDEA Africa Healthcare 
(LP) Ltd. actua no papel de “Limited Partner” da Limited Partnership Africa Healthcare L.P., sendo que esta última assume a forma de fundo de in-
vestimento fechado constituído na República das Maurícias, sendo regulada nessa jurisdição pela Financial Services Commission. Através da Limited 
Partnership Africa Healthcare L.P., o Fundo irá realizar investimentos no sector da saúde.

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a entidade FSDEA Africa Mining (LP) Ltd. apresenta o seguinte Balanço (valores expressos em mUSD):

A entidade FSDEA Africa Mining (LP) Ltd. foi constituída no dia 22 de Dezembro de 2014, sendo que o primeiro exercício económico da mesma 
decorreu entre aquela data e 31 de Dezembro de 2015. Desta forma, a informação financeira apresentada acima com referência a 31 de Dezembro de 
2014 é baseada em informação de gestão da entidade em questão.

A rubrica “Activos financeiros ao justo valor através de resultados” refere-se à participação de 100% detida no capital da Limited Partnership Africa 
Mining L.P., a qual foi valorizada com base nos seus activos líquidos (“net asset value”) em 31 de Dezembro de 2015. A FSDEA Africa Mining (LP) 
Ltd. actua no papel de “Limited Partner” da Limited Partnership Africa Mining L.P., sendo que esta última assume a forma de fundo de investimento 
fechado constituído na República das Maurícias, sendo regulada nessa jurisdição pela Financial Services Commission. Através da Limited Partnership 
Africa Mining L.P., o Fundo irá realizar investimentos no sector mineiro.

Saldos em 
31-12-2015

Saldos em 
31-12-2014

Activos financeiros ao justo valor através de resultados  244.912 -
Total dos activos não correntes  244.912 -

Outros devedores  1  2
Disponibilidades  26  6.690

Total dos activos correntes  27  6.692

Total do Activo  244.939  6.692

Capital  249.364  6.690
Resultado líquido do exercício (4.432) (7)

Total do Capital Próprio  244.932  6.683

Outros credores  7  9
Total do Passivo  7  9

Total do Capital Próprio e do Passivo  244.939  6.692
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Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a entidade Kijinga, S.A. apresenta o seguinte Balanço:

A rubrica “Outros activos financeiros” refere-se à participação de 100% detida no capital da entidade Ulussu, S.A..

O montante registado na rubrica “Contas a receber” respeita a um adiantamento liquidado pela Kijinga, S.A. relativo a um contrato de prestação de 
serviços.

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a entidade Ulussu, S.A. apresenta o seguinte Balanço:

A rubrica “Contas a receber” refere-se a um adiantamento liquidado pela Ulussu, S.A. relativo a um contrato de prestação de serviços.

Saldos em 31-12-2015 Saldos em 31-12-2014
mUSD mAKZ mUSD mAKZ

Imobilizações incorpóreas  398  53.910 - -
Outros activos financeiros  64.211  8.688.750  84.300  8.688.750

Total do activo não corrente  64.609  8.742.660  84.300  8.688.750

Contas a receber  9.312  1.260.000  96.525  9.948.750
Disponibilidades  59  8.043  20  1.958
Outros activos correntes  1.479  200.000 - -

Total do activo corrente  10.850  1.468.043  96.545  9.950.708

Total do Activo  75.459  10.210.703  180.845  18.639.458

Capital  73.981  10.010.750  96.545  9.950.750
Resultados transitados (3) (437) (4) (395)
Resultados do exercício (336) (45.405) - (42)

Total do Capital Próprio  73.642  9.964.908  96.541  9.950.313

Valores a pagar  1.777  240.395  84.304  8.689.145
Outros passivos correntes  40  5.400 - -

Total do Passivo  1.817  245.795  84.304  8.689.145

Total do Capital Próprio e do Passivo  75.459  10.210.703  180.845  18.639.458

Saldos em 31-12-2015 Saldos em 31-12-2014
mUSD mAKZ mUSD mAKZ

Contas a receber  64.211  8.688.750  84.300  8.688.750
Disponibilidades  15  1.958  20  1.958

Total dos activos correntes  64.226  8.690.708  84.320  8.690.708

Total do Activo  64.226  8.690.708  84.320  8.690.708

Capital  64.226  8.690.750  84.320  8.690.750
Resultados transitados - (42) - -
Resultados do exercício (35) (4.700) 0 (42)

Total do Capital Próprio  64.191  8.686.008  84.320  8.690.708

Outros passivos correntes  35  4.700 - -
Total do Passivo  35  4.700 - -

Total do Capital Próprio e do Passivo  64.226  8.690.708  84.320  8.690.708
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9. OUTROS ACTIVOS TANGÍVEIS E ACTIVOS INTANGÍVEIS

Estas rubricas apresentam o seguinte movimento durante os exercícios de 2015 e 2014:

31-12-2015
Saldos em 31-12-2014 Pró-forma Abates,  

Activo alienações Amortizações Activo
líquido e outros do exercício líquido

mUSD mAKZ mUSD mUSD mUSD mUSD mAKZ

Outros activos tangíveis
Móveis, utensílios, instalações e equipamentos 1.762 181.607 217 - (388) 1.591 215.286
Equipamentos de transporte 575 59.265 - - (194) 381 51.555
Em curso - - 53 - - 53 7.172

2.337 240.872 270 - (582) 2.025 274.013
Activos intangíveis

Sistemas de tratamento automático de dados (software) 1.286 132.546 - - (903) 383 51.826
Benfeitorias em imóveis de terceiros 2.778 286.326 209 - (1.011) 1.976 267.382
Em curso - - 8.144 - - 8.144 1.102.005

4.064 418.872 8.353 - (1.914) 10.503 1.421.213

6.401 659.744 8.623 - (2.496) 12.528 1.695.226

Aumentos

No exercício de 2015, os aumentos relativos a activos intangíveis em curso decorrem do contrato celebrado pelo Fundo em Maio de 2014, o qual 
visa o desenvolvimento de um modelo econométrico para simulação de aspectos da economia nacional que permita aos economistas especialistas 
do Fundo compreender de forma eficaz os processos fundamentais que afectam a economia nacional. O contrato prevê um investimento global de 
11.635 mUSD e tem uma duração de 36 meses.

10. OUTROS ACTIVOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

31-12-2015 31-12-2014 Pró-forma 01-01-2014 Pró-forma
mUSD mAKZ mUSD mAKZ mUSD mAKZ

Acréscimo de rendimentos
Instrumentos financeiros 438 59.268 214 22.057 - -
Outros - - 3 309 - -

438 59.268 217 22.366 - -
Gastos a reconhecer

Serviços especializados 20.537 2.778.965 16.600 1.710.946 - -
Despesas administrativas 10 1.353 569 58.646 216 21.086
Outros - - - - 5 526

20.547 2.780.318 17.169 1.769.592 221 21.612

Adiantamentos a fornecedores 1.745 236.124 7.274 749.724 - -

22.730 3.075.710 24.660 2.541.682 221 21.612

31-12-2014 Pró-forma
Saldos em 01-01-2014 Pró-forma Abates,  

Activo alienações Amortizações Activo
líquido e outros do exercício líquido

mUSD mAKZ mUSD mUSD mUSD mUSD mAKZ

Outros activos tangíveis
Móveis, utensílios, instalações e equipamentos 1.854 180.997 293 (3) (382) 1.762 181.607
Equipamentos de transporte 154 15.033 534 - (113) 575 59.265

2.008 196.030 827 (3) (495) 2.337 240.872
Activos intangíveis

Sistemas de tratamento automático de dados (software) 1.967 192.016 211 - (892) 1.286 132.546
Benfeitorias em imóveis de terceiros 3.019 294.712 729 - (970) 2.778 286.326

4.986 486.728 940 - (1.862) 4.064 418.872

6.994 682.758 1.767 (3) (2.357) 6.401 659.744

Aumentos
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Em 17 de Dezembro de 2014, o Fundo contratou uma entidade para implementação e construção da Academia de Gestão de Hospitalidade 
Angolana (“Academia”), bem como a gestão das suas operações no período compreendido entre Outubro de 2015 e Janeiro de 2019. A Academia 
está localizada na província de Benguela e seu principal objectivo consistirá na oferta de educação no sector hoteleiro, com um investimento 
considerável planeado, que será suportado integralmente pelo Fundo. O investimento global associado a este acordo deve ser reconhecido como 
custo do exercício pelo Fundo ao longo do contrato, por um valor mensal equivalente a 101.0202 mAKZ.

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a rubrica “Gastos a reconhecer – Serviços especializados” inclui os montantes de 16.282 mUSD e 16.328 
mUSD, respectivamente, correspondentes ao valor a reconhecer em custos do exercício pelo Fundo relativo ao projecto de Academia de 
Hospitalidade, após o final dos exercícios de 2015 e 2014, respectivamente.

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a rubrica “Adiantamentos a fornecedores” corresponde ao montante liquidado pelo Fundo, no âmbito do 
contrato celebrado em 30 de Maio de 2014 que visa o desenvolvimento de um modelo econométrico para simulação de aspectos da economia 
nacional, e em relação ao qual não estavam reunidas as condições para o seu registo na rubrica “Activos intangíveis em curso” atendendo à 
percentagem de conclusão do projecto em causa.

11. VALORES A PAGAR

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a rubrica “Fornecedores” corresponde maioritariamente a despesas com projectos de consultoria pendentes de 
pagamento, cujos serviços foram prestados por várias entidades, e à comissão de gestão de investimentos aplicável ao quarto trimestre de 2015 e 
2014, respectivamente, ao abrigo do contrato celebrado com a Quantum Global Investment Management AG no dia 29 de Novembro de 2013. Em 
31 de Dezembro de 2015, os montantes pendentes de pagamento mais relevantes incluem 17.926 mUSD relativo a serviços de consultoria financeira 
(valor nulo em 31 de Dezembro de 2014), 9.175 mUSD relativo ao serviço de estudos de viabilidade (valor nulo em 31 de Dezembro de 2014), 4.707 
mUSD relativo à criação do modelo econométrico (4.747 mUSD em 31 de Dezembro de 2014) e 4.150 mUSD relativo a doações (12.333 mUSD em 
31 de Dezembro de 2014; Nota 17).

Em 31 de Dezembro de 2014, a rubrica “Fornecedores” incluía ainda o montante de 15.927 mUSD, respeitante à primeira prestação do contrato 
referente a Academia de Hospitalidade de Angola, líquido do imposto retido na fonte respeitante à aplicação da Lei n.º 7/97, de 10 de Outubro.

31-12-2015 31-12-2014 Pró-forma 01-01-2014 Pró-forma
mUSD mAKZ mUSD mAKZ mUSD mAKZ

Fornecedores 48.585 6.574.226 29.178 3.007.356 4.832 471.693

Serviços especializados - - 5.364 552.853 - -

Pessoal 9 1.218 - - - -

48.594 6.575.444 34.542 3.560.209 4.832 471.693

djembe_joanamesquita
Highlight
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12. PROVISÕES

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

31-12-2015 31-12-2014 Pró-forma
mUSD mAKZ mUSD mAKZ

Provisões para compensação por reforma 898 121.513 103 10.616
Outras provisões 761 103.028 - -

1.659 224.541 103 10.616

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a rubrica “Provisões para compensação por reforma” respeita à provisão constituída pelo Fundo para fazer face 
às suas responsabilidades em matéria de “compensação por reforma”, na sequência do disposto na legislação laboral anteriormente em vigor. De 
acordo com o actual enquadramento legal, a constituição de provisões para responsabilidades em matéria de “compensação por reforma” já não tem 
carácter obrigatório, tendo contudo o Fundo decidido manter essas provisões, as quais foram calculadas multiplicando-se 25% do salário mensal de 
base de cada colaborador pelo respectivo número de anos de antiguidade em 31 de Dezembro de 2015 e 2014.

Em 31 de Dezembro de 2015, a rubrica “Outras provisões” inclui um montante de 633 mUSD, o qual respeita à provisão constituída pelo Fundo para 
fazer face ao provável aumento do valor global do contrato relativo a Academia de Hospitalidade de Angola, decorrente da acentuada desvalo-
-rização do Kwanza face às principais divisas mundiais ocorrida durante o exercício de 2015 (Nota 10).

13. CAPITAL PRÓPRIO

A dotação de constituição e instalação do Fundo foi realizada em duas parcelas. A primeira dessas parcelas foi realizada em 16 de Julho de 2012 
(data de instalação do Fundo), por um montante de 36.350 mUSD, enquanto que a segunda parcela foi realizada em 7 de Agosto de 2013, por um 
montante de 9.448 mUSD.

De acordo com o Decreto Presidencial n.º 107/13, de 28 de Junho, o Fundo Soberano de Angola é detido unicamente pelo Estado Angolano, sendo 
que o total da dotação de capital ascende a 5.000.000 mUSD. 

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 e em 1 de Janeiro de 2014, esta rubrica tem a seguinte composição:

Em 1 de Janeiro de 2014, encontrava-se por realizar um montante de 1.350.000 mUSD da dotação de capital do Fundo. O montante da dotação 
de capital que se encontrava por realizar em 1 de Janeiro de 2014 foi realizado em três parcelas. A primeira parcela, no valor de 500.000 mUSD, foi 
realizada em 19 de Maio de 2014. A segunda parcela, também no montante de 500.000 mUSD, foi realizada em 20 de Junho de 2014, sendo que a 
terceira parcela, no valor de 350.000 mUSD, foi realizada em 27 de Junho de 2014.

31-12-2015 31-12-2014 Pró-forma 01-01-2014 Pró-forma
mUSD mAKZ mUSD mAKZ mUSD mAKZ

Dotação de capital subscrito 5.000.000 676.575.000 5.000.000 515.345.000 5.000.000 488.095.000
Dotação de capital não realizada - - - - (1.350.000) (131.785.650)
Dotação de capital 5.000.000 676.575.000 5.000.000 515.345.000 3.650.000 356.309.350

Reservas

Dotação de constituição e instalação 45.798 6.197.156 45.798 4.720.354 45.798 4.470.755

45.798 6.197.156 45.798 4.720.354 45.798 4.470.755

Resultados transitados (205.026) (27.743.093) (50.826) (5.238.585) (24.451) (2.386.871)
Resultado líquido do exercício (134.875) (18.250.611) (154.200) (15.893.240) (26.375) (2.574.701)

4.705.897 636.778.452 4.840.772 498.933.529 3.644.972 355.818.533
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De acordo com o artigo 2.º do Decreto Presidencial n.º 107/13, de 28 de Junho, após a dotação de capital, deve ser atribuído ao Fundo o excedente 
da Reserva Financeira Estratégica Petrolífera para Infra-Estruturas de Base, relativo ao Orçamento Geral do Estado do ano transacto, devendo o 
valor em causa ser atribuído ao Fundo até 60 dias após a aprovação do Orçamento Geral do Estado. Durante os exercícios de 2015 e 2014, não foi 
efectuada qualquer dotação adicional de capital ao Fundo por não se ter verificado um excedente na Reserva Financeira Estratégica Petrolífera para 
Infra-Estruturas de Base.

Os resultados líquidos negativos apurados nos exercícios de 2014 e 2013, nos montantes de 154.200 mUSD e 26.375 mUSD, respectivamente, foram 
transferidos para a rubrica “Resultados transitados”.

14. RESULTADO BRUTO

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

Em 2015 e 2014, o saldo da rubrica “Resultado de ajustamentos de instrumentos ao justo valor” corresponde ao resultado líquido das variações, po-
tenciais e realizadas, no justo valor dos instrumentos financeiros do Fundo classificados nas categorias de activos e passivos financeiros ao justo valor 
através de resultados. As perdas totais de 39.483 mUSD e 30.572 mUSD registadas naquela rubrica nos exercícios de 2015 e 2014, respectivamente, 
incluem os montantes de cerca de 33.900 mUSD e 27.800 mUSD, respectivamente, respeitantes a perdas potenciais na carteira de activos financei-
ros ao justo valor através de resultados do Fundo.

2015 2014 Pró-forma
mUSD mAKZ mUSD mAKZ

Resultados de instrumentos ao justo valor através de resultados
Juros e rendimentos similares 46.294 6.264.273 36.573 3.769.543
Rendimentos de instrumentos de capital 6.062 820.280 5.244 540.494
Outros resultados de instrumentos ao justo valor através de resultados

Juros e encargos similares (11) (1.488) (5) (515)
Resultado de reavaliação cambial de activos (7.155) (968.179) (879) (90.598)
Resultado de ajustamentos de instrumentos ao justo valor (39.483) (5.342.642) (30.572) (3.151.025)

5.707 772.244 10.361 1.067.899

Resultados de aplicações em instituições de crédito
Proveitos de operações no mercado monetário interfinanceiro - - 47 4.844

- - 47 4.844

Resultados de investimentos em subsidiárias
Ganhos e perdas de investimentos em subsidiárias ao justo valor através de resultados

FSDEA Africa Investment (LP) Ltd. (21.066) (2.850.546) (18.186) (1.874.413)
FSDEA Hotel Investment (LP) Ltd. (13.993) (1.893.463) (10.374) (1.069.238)
FSDEA Africa Agriculture (LP) Ltd. (4.797) (649.106) (6) (619)
FSDEA Africa Mezzanine (LP) Ltd. (4.873) (659.390) (7) (721)
FSDEA Africa Timber (LP) Ltd. 33.018 4.467.831 (7) (721)
FSDEA Africa Healthcare (LP) Ltd. (6.981) (944.634) (6) (619)
FSDEA Africa Mining (LP) Ltd. (4.425) (598.769) (7) (721)
Kijinga, S.A. (22.878) (3.095.736) 15 1.546

(45.995) (6.223.813) (28.578) (2.945.506)

(40.288) (5.451.569) (18.170) (1.872.763)
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15. CUSTOS COM PESSOAL

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

2015 2014 Pró-forma
mUSD mAKZ mUSD mAKZ

Membros do órgão de gestão
Remuneração 1.700 230.036 1.361 140.277
Formação 10 1.353 65 6.699
Encargos sociais obrigatórios e outros 149 20.162 145 14.945

1.859 251.551 1.571 161.921
Membros do órgão de fiscalização

Remuneração 862 116.642 681 70.190
862 116.642 681 70.190

Empregados
Remuneração 2.146 290.413 1.286 132.547
Formação 265 35.858 202 20.820
Encargos sociais obrigatórios e outros 306 41.406 133 13.708

2.717 367.677 1.621 167.075

5.438 735.870 3.873 399.186

Em 2015 e 2014, o número médio de colaboradores ao serviço do Fundo ascendeu a 44 e 33, respectivamente.

Conforme previsto no artigo 21.º do Decreto Presidencial n.º 48/11, de 9 de Março, a remuneração dos membros do Conselho de Administração e 
do Conselho Fiscal do Fundo deve ser fixada por decreto executivo do Ministro das Finanças.

16. GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

O saldo da rubrica “Consultorias” é composto na sua grande maioria pelos custos com serviços profissionais prestados por entidades externas, de 
entre os quais se destacam a realização de estudos de viabilidade económico-financeira sobre potenciais oportunidades de investimento nos sectores 
considerados estratégicos pelo Fundo, o desenvolvimento e implementação de sistemas informáticos e as comissões associadas à gestão da carteira 
de investimentos. Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a rubrica “Consultorias.

31-12-2015 31-12-2014 Pró-forma
mUSD mAKZ mUSD mAKZ

Auditorias, consultorias e outros serviços técnicos especializados:
Consultorias 55.583 7.521.214 92.618 9.546.045
Auditorias 635 85.925 242 24.943
Outros serviços técnicos especializados 2.683 362.994 8.421 867.944

58.901 7.970.133 101.281 10.438.932

Deslocações e estadas 2.206 298.505 1.450 149.450
Rendas e alugueres 1.206 163.190 748 77.096
Publicidade e propaganda 1.067 144.381 205 21.129
Comissões - - 194 19.995
Conservação e reparação 301 40.730 24 2.466
Comunicação 242 32.746 94 9.688
Vigilância e segurança 38 5.142 9 928
Seguros 35 4.755 223 22.992
Outros 730 98.681 - -

64.725 8.758.263 104.228 10.742.676
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17. OUTROS GASTOS E PERDAS

Esta rubrica tem a seguinte composição:

31-12-2015 31-12-2014 Pró-forma
mUSD mAKZ mUSD mAKZ

Academia de Gestão de 
Hospitalidade Angolana 10.251 1.387.114 - -

Doações à African Innovation 
Foundation 4.680 633.274 23.294 2.400.889

Outros 179 24.222 1.018 104.925
15.110 2.044.610 24.312 2.505.814

Em 31 de Dezembro de 2015, o saldo da rubrica “Outros gastos e perdas” respeita essencialmente aos custos reconhecidos durante o exercício 
de 2015 relacionados Academia de Hospitalidade de Angola e a doações efectuadas pelo Fundo no âmbito do programa de impacto social para 
Angola, num total de 10.251 mUSD e 4.680 mUSD, respectivamente. As doações efectuadas pelo Fundo têm como objectivo financiar projectos de 
cariz social ao abrigo dos acordos de doação celebrados entre o Fundo e aquela entidade. Em 31 de Dezembro de 2015, encontrava-se por liquidar o 
montante de 4.150 mUSD (Nota 11). Os acordos de doação celebrados entre as partes prevêem a realização de um total de 10 projectos no âmbito 
do Programa de Impacto Social para Angola.

18. CUSTOS FINANCEIROS

Esta rubrica apresenta a seguinte composição:

31-12-2015 31-12-2014 Pró-forma
mUSD mAKZ mUSD mAKZ

Comissões e encargos 2.609 353.037 765 78.848
Diferenças de câmbio desfavoráveis 2.733 369.816 392 40.403

5.342 722.853 1.157 119.251
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19. PARTES RELACIONADAS

De forma a identificar as partes relacionadas com o Fundo, foram consideradas as pessoas e membros próximos dessas pessoas relacionadas com o 
Fundo com controlo, controlo conjunto e influência significativa sobre a entidade, os membros-chave da Administração e da Direcção, bem como 
as entidades subsidiárias, associadas, participações em joint ventures, e as entidades controladas na totalidade ou em conjunto, ou sob influência 
significativa de pessoas identificadas como partes relacionadas com o Fundo, nos termos definidos pela IAS 24 – Divulgações de partes relacionadas.

Assim, foram identificadas como partes relacionadas as pessoas chave da administração do FSDEA, as entidades consideradas como subsidiárias 
do Fundo, bem como os respectivos membros da Direcção destas entidades com controlo directo pelo Fundo, que se encontram detalhadas de 
seguida:
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A natureza da relação entre o Fundo e as suas partes relacionadas encontra-se detalhada de seguida:

Durante os exercícios de 2015 e 2014 não houve lugar a transacções com partes relacionadas.

20. DIVULGAÇÕES RELATIVAS A GESTÃO DE RISCOS

1. Políticas de gestão dos riscos inerentes à actividade do Fundo

De acordo com o artigo 10.º do Decreto Presidencial n.º 107/13, de 28 de Junho, o Fundo tem como objectivo deter uma carteira de investimentos 
diversificada, sendo que contudo, numa fase inicial, a totalidade dos investimentos do Fundo deverão ser efectuados em activos com níveis de risco 
muito baixos, numa carteira de gestão de caixa/liquidez, não sendo permitido o recurso a alavancagem financeira. Ao longo do tempo, e de acordo 
com as directrizes de afectação de activos pretendida, o Fundo poderá aplicar até 55% da sua carteira de investimentos em classes de activos com 
retornos esperados mais elevados e horizonte temporal de investimento mais longo, sendo ainda permitido o recurso a alavancagem financeira até 
três vezes o montante dos capitais próprios do Fundo.

O processo de identificação, mensuração, avaliação, gestão e monitorização dos riscos aos quais o FSDEA está exposto é feito com base na estraté-
gia de gestão de risco definida no artigo supramencionado e complementado com directrizes internas estabelecidas na Política de Gestão de Risco. 
O objectivo essencial da estratégia é encontrar o equilíbrio eficiente que permita maximizar os retornos e, simultaneamente, proteger os activos do 
Fundo de desvalorização e/ou perda.

Assim, os activos do Fundo estão sujeitos, em particular, aos seguintes riscos:

RISCO DE MERCADO
O valor dos activos detidos pelo Fundo pode variar em função de numerosos factores externos. Os riscos de mercado incluem:

a)   Risco cambial: surge como consequência de variações nas taxas de câmbio entre as moedas;
b)   Risco de taxa de juro: surge como consequência de variações nas taxas de juro de mercado;
c)   Risco de preço: surge como consequência de alterações nos preços de mercado, quer por factores específicos do próprio instrumento, quer por 
       factores que afectam todos os instrumentos negociados no mercado.

Para gerir o risco de mercado, o Fundo usa o rácio indicador do Valor em Risco (Value at Risk - “VaR”) para estimar a perda potencial máxima em 
função de um dado horizonte temporal e de um dado intervalo de confiança. Uma vez que a medição do Valor em Risco só é aplicável em condições 
de mercado normais, são executados testes de esforço que possibilitam a avaliação das carteiras sob condições de mercado extremas, como rupturas 
e choques económicos, usando cenários retrospectivos e prospectivos.

No caso dos investimentos em renda variável, a monitorização do risco de mercado é feita através do Programa de Valor-do-Risco (B Va/R), que 
mede o risco gerado pela diferença entre a composição da carteira teórica e a composição da carteira da entidade em determinada data.
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a)  Risco cambial

O risco cambial do Fundo é controlado pelo limite de exposição até 5% da carteira, conforme estabelecido no Decreto Presidencial n.º 107/13, 
de 28 de Julho. Isto significa que não mais de 5% da carteira deve ser investido em títulos denominados em outras moedas que não o Dólar dos 
Estados Unidos.

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, os instrumentos financeiros apresentam a seguinte decomposição por moeda: 

O Fundo faz a cobertura discricionária dos riscos cambiais através do recurso a instrumentos financeiros derivados forwards, com o objectivo de 
manter a exposição da carteira de investimentos líquidos a estas moedas abaixo de 5% do valor total da carteira.

b)  Risco de taxa de juro

As alterações e as políticas económicas podem afectar as taxas de juro, o que pode provocar grandes oscilações nos preços dos activos da cartei-
ra do Fundo, com impacto significativo na sua rendibilidade.

Adicionalmente, os rendimentos dos investimentos do FSDEA dependem em parte das variações das taxas de juro de referência.

Assim, a gestão deste risco assenta essencialmente na gestão da duração dos instrumentos, sendo que quanto maior for a maturidade do 
instrumento, maior será a sua sensibilidade a variações de taxa de juros. O FSDEA recorre a futuros de títulos de tesouro Norte-Americano para 
encurtar a duração da carteira, conforme a situação do mercado requerer. O ajuste da duração da carteira também é alcançado com a alocação 
em títulos de curta duração ou de taxas variáveis que são, teoricamente, menos sensíveis a variações de taxa de juros. O FSDEA presta especial 
atenção às decisões tomadas pelas autoridades monetárias Norte-Americana e Europeia e às evoluções económicas dos principais mercados.

31-12-2015
Total

mUSD mAKZ
Activo

Caixa e disponibilidades 76.094 - - - - 506 - 76.600 10.365.129
Activos financeiros ao justo valor através de resultados -

Derivados - Justo valor 483 1.008 67 923 5 - - 2.486 336.381
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados 1.607.010 98.476 33.894 29.956 28.303 - 76.667 1.874.306 253.621.728

Investimentos em subsidiárias 2.696.413 - - - - 73.322 - 2.769.735 374.786.692
Exposição cambial activa 4.380.000 99.484 33.961 30.879 28.308 73.828 76.667 4.723.127 639.109.930

Passivo
Passivos financeiros ao justo valor através de resultados

Derivados - Justo valor - 291 410 - 125 - - 826 111.770
Exposição cambial passiva - 291 410 - 125 - - 826 111.770

Exposição cambial líquida 4.380.000 99.193 33.551 30.879 28.183 73.828 76.667 4.722.301 638.998.160

Outras moedas
Dólar dos 

Estados Unidos Euro Franco Suíço Libra Esterlina Yen Japonês Kwanzas

31-12-2014 Pró-forma
Total

mUSD mAKZ

Activo
Caixa e disponibilidades 230.780 - - - - 367 - 231.147 23.824.169
Activos financeiros ao justo valor através de resultados -

Outros activos financeiros ao justo valor 2.981.613 - 18.503 - - - - 3.000.116 309.218.956
Investimentos em subsidiárias 1.615.657 - - - - 15 - 1.615.672 166.525.697

Exposição cambial activa 4.828.050 - 18.503 - - 382 - 4.846.935 499.568.822
Passivo

Exposição cambial passiva - - - - - - - - -

Exposição cambial líquida 4.828.050 - 18.503 - - 382 - 4.846.935 499.568.822

Dólar dos 
Estados Unidos Euro Franco Suíço Libra Esterlina Yen Japonês Kwanzas Outras moedas
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Para além do risco de taxa de juro ser medido com recurso ao VaR, o FSDEA também realiza testes de esforço com limites estabelecidos na Política 
de Gestão de Risco.

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, o tipo de exposição ao risco de taxa de juro pode ser resumido como segue:

c)  Risco de preço

O risco de preço é o risco de perda de valor dos instrumentos de renda variável resultante da volatilidade dos preços de mercado destes activos. 
O Fundo está exposto a este risco nas posições que detém em acções, Exchange Traded Funds e Hedge Funds. 
Este risco é, em primeira instância, controlado pelo cumprimento dos limites de alocação à classe de renda variável estabelecidos na Política de 
Gestão de Risco, limitando assim a exposição e assegurando a diversificação. O Fundo faz também recurso à utilização táctica de instrumentos 
financeiros derivados para mitigar os riscos específicos e sistémico.

O risco de preço é mensurado pelo VaR, o qual é calculado regularmente pelo Fundo, bem como pelos testes de esforço de preços realizados.

31-12-2015
Total

mUSD mAKZ
Activo
Caixa e disponibilidades 76.600 - - 76.600 10.365.129
Activos financeiros ao justo valor através de resultados

Derivados sobre obrigações - Justo valor - 483 - 483 65.406
Outros derivados - Justo valor 2.003 - - 2.003 270.975
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados:

Títulos de rendimento fixo - 1.181.500 22.985 1.204.485 162.984.922
Outros 669.821 - - 669.821 90.636.806

Investimentos em subsidiárias 2.769.735 - - 2.769.735 374.786.692
Exposição activa 3.518.159 1.181.983 22.985 4.723.127 639.109.930

Passivo
Passivos financeiros ao justo valor através de resultados

Derivados - Justo valor 826 - - 826 111.770
Exposição passiva 826 - - 826 111.770

Exposição líquida 3.517.333 1.181.983 22.985 4.722.301 638.998.160

Não sujeito a 
taxa de juro Taxa fixa Taxa variável

31-12-2014 Pró-forma
Total

mUSD mAKZ
Activo

Caixa e disponibilidades 231.147 - - 231.147 23.824.169
Activos financeiros ao justo valor através de resultados

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados:
Títulos de rendimento fixo - 2.298.013 431.221 2.729.234 281.299.419
Outros 270.882 - - 270.882 27.919.537

Investimentos em subsidiárias 1.615.672 - - 1.615.672 166.525.697
Exposição activa 2.117.701 2.298.013 431.221 4.846.935 499.568.822

Passivo
Exposição passiva - - - - -

Exposição líquida 2.117.701 2.298.013 431.221 4.846.935 499.568.822

Não sujeito a 
taxa de juro Taxa fixa Taxa variável
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RISCO DE LIQUIDEZ
O risco de liquidez resulta da incapacidade de cumprir com os compromissos por insuficiência de fundos. No caso do FSDEA esta incapacidade 
poderá resultar da dificuldade de execução de uma transação de venda de um determinado activo ao preço de mercado predominante, ou seja, o 
risco de que o Fundo, mesmo em situações de estabilidade do mercado, possa não conseguir exercer o resgate de um grande volume de unidades 
investidas num determinado fundo, se necessário. Acresce que em tempos de pressão económica, essa falta de liquidez pode persistir por tempo 
indeterminado.

O Fundo gere este risco estabelecendo um limite mínimo para o tamanho de emissão de títulos em que se pode investir e limitando a percentagem 
máxima de participação que se pode deter. O tamanho de emissão é um bom indicador do volume e frequência de negociação de determinado 
instrumento e, com estes limites, o Fundo pretende assegurar que os investimentos efectuados tenham uma liquidez adequada.

Para reduzir o risco de liquidez, são mantidas posições substanciais em títulos de rendimento fixo emitidos por membros do G3.

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, os instrumentos financeiros apresentam a seguinte decomposição por prazo de liquidação:

RISCO DE CRÉDITO
Este é o risco de que as contrapartes do Fundo não cumpram com as suas obrigações. A exposição ao risco de crédito do Fundo decorre das 
posições em títulos de rendimento fixo e, em segundo plano, de instrumentos financeiros derivados.

Qualquer aquisição de títulos de dívida privada está sujeita às normas definidas e regulamentadas, com base numa política única para a gestão 
do risco de crédito estabelecida ou aprovada pelo Conselho de Administração, tendo em conta a análise dos seus próprios analistas internos, as 
classificações emitidas pelas agências de notação financeira ou recomendadas pelos gestores externos de investimentos.

31-12-2015
Total

mUSD mAKZ
Activo

Caixa e disponibilidades 76.600 - - - - - - - 76.600 10.365.129
Activos financeiros ao justo valor através de resultados -

Derivados - Justo valor - 2.486 - - - - - - 2.486 336.381
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados - 23.637 439.419 125.307 273.961 287.634 54.526 669.822 1.874.306 253.621.728

Investimentos em subsidiárias - - - - - - - 2.769.735 2.769.735 374.786.692
Exposição activa 76.600 26.123 439.419 125.307 273.961 287.634 54.526 3.439.557 4.723.127 639.109.930

Passivo
Passivos financeiros ao justo valor através de resultados

Derivados - Justo valor - 826 - - - - - - 826 111.770
Exposição passiva - 826 - - - - - - 826 111.770

Exposição líquida 76.600 25.297 439.419 125.307 273.961 287.634 54.526 3.439.557 4.722.301 638.998.160

À vista
Inferior a 3 

meses
De 6 a 12 

meses
De 3 a 6 
meses Indeterminado

Superior a 5 
anos

De 3 anos a 5 
anos

De 1 ano a 3 
anos

31-12-2014 Pró-forma
Total

mUSD mAKZ
Activo

Caixa e disponibilidades 231.147 - - - - - - - 231.147 23.824.169
Activos financeiros ao justo valor através de resultados

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados - 298.964 80.302 345.729 1.841.476 157.439 5.324 270.882 3.000.116 309.218.956
Investimentos em subsidiárias - - - - - - - 1.615.672 1.615.672 166.525.697

Exposição activa 231.147 298.964 80.302 345.729 1.841.476 157.439 5.324 1.886.554 4.846.935 499.568.822
Passivo

Exposição passiva - - - - - - - - - -

Exposição líquida 231.147 298.964 80.302 345.729 1.841.476 157.439 5.324 1.886.554 4.846.935 499.568.822

Superior a 5 
anos IndeterminadoÀ vista

Inferior a 3 
meses

De 3 a 6 
meses

De 6 a 12 
meses

De 1 ano a 3 
anos

De 3 anos a 5 
anos
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Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a exposição máxima ao risco de crédito por tipo de instrumento financeiro pode ser resumida como segue:

Conforme apresentado nos quadros acima o valor líquido e o valor bruto dos activos financeiros são idênticos, resultado do facto de não se encontrar 
constituída qualquer imparidade sobre estes activos. A não existência de imparidade é uma consequência directa da metodologia de valorização dos 
investimentos financeiros, os quais se encontram valorizados ao justo valor através de resultados.

O Fundo controla a exposição ao risco de crédito cumprindo os limites de alocação estabelecidos, em função da notação de crédito dos 
instrumentos. As posições abaixo do grau de investimento, que representam maior risco de crédito, não devem exceder 20% da carteira. Os títulos 
obrigacionistas sem notação de crédito não devem figurar na carteira do Fundo.
 
Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, o risco de crédito associado aos investimentos financeiros sujeitos a risco de crédito do Fundo pode ser 
apresentado da seguinte forma:

31-12-2015
Valor Líquido

mUSD mAKZ
Activo

Caixa e disponibilidades 76.600 - 76.600 10.365.129
Activos financeiros ao justo valor através de resultados

Derivados sobre obrigações - Justo valor 483 - 483 65.406
Outros derivados - Justo valor 2.003 - 2.003 270.975
Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados

Títulos de rendimento fixo 1.204.485 - 1.204.485 162.984.922
1.283.571 - 1.283.571 173.686.432

Valor Bruto
Provisões e 
Imparidade

31-12-2014 Pró-forma
Valor Líquido

mUSD mAKZ
Activo

Caixa e disponibilidades 231.147 - 231.147 23.824.169
Activos financeiros ao justo valor através de resultados

Outros activos financeiros ao justo valor através de resultados
Títulos de rendimento fixo 2.729.234 - 2.729.234 281.299.419

2.960.381 - 2.960.381 305.123.588

Valor Bruto
Provisões e 
Imparidade

31-12-2015
Total

mUSD mAKZ
Activos financeiros ao justo valor através de resultados

Derivados
Aaa 2.486 - - - - - - 2.486 336.381
Total dos derivados 2.486 - - - - - - 2.486 336.381

Títulos de rendimento fixo
Aaa 23.977 8.970 - - - - - 32.947 4.458.199
Aa2 9.918 8.491 - - - - - 18.409 2.490.976
Aa3 4.134 - - - - - - 4.134 559.424
A1 21.263 - - 12.674 - - - 33.937 4.592.153
A2 37.724 - - 4.152 - - 4.501 46.377 6.275.492
A3 37.412 17.466 9.903 5.376 - - 3.564 73.721 9.975.512
Baa1 29.526 18.548 6.737 14.506 5.540 - - 74.857 10.129.344
Baa2 48.600 56.506 8.302 - 5.499 13.205 542.674 674.786 91.308.646
Baa3 20.576 4.189 6.895 9.105 7.170 - 1.072 49.007 6.631.440
Ba1 5.361 40.747 2.111 - 10.888 - 9.043 68.150 9.221.728
Ba2 6.240 - 9.758 6.156 14.429 - 4.911 41.494 5.614.720
Ba3 2.107 4.228 5.159 2.485 - - 7.142 21.121 2.858.037
B1 3.591 - 11.823 - - - 7.231 22.645 3.064.271
B2 - - 5.456 - - - - 5.456 738.319
B3 - - 9.814 6.576 5.521 3.941 3.161 29.013 3.925.876
Sem notação de risco de crédito - - - - - - 8.431 8.431 1.140.785

Total dos títulos de rendimento fixo 250.429 159.145 75.958 61.030 49.047 17.146 591.730 1.204.485 162.984.922

252.915 159.145 75.958 61.030 49.047 17.146 591.730 1.206.971 163.321.303

Instituições 
Financeiras Outros

Materiais 
Básicos

Retalho Não 
Cíclico

Serviços 
Básicos

Retalho 
Cíclico

Governo 
Central
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31-12-2014 Pró-forma
Total

mUSD mAKZ
Activos financeiros ao justo valor através de resultados

Títulos de rendimento fixo
Aaa 379.417 - 21.037 500 - - 227.233 628.187 64.746.750
Aa1 2.980 - 11.624 - - - 14.905 29.509 3.041.493
Aa2 73.284 15.094 20.607 18.213 - - 40.855 168.053 17.321.006
Aa3 82.433 17.420 - 5.562 - 16.266 76.194 197.875 20.394.788
A1 61.660 31.692 - 13.657 8.546 10.225 161.222 287.002 29.580.960
A2 101.693 - - 15.084 42.439 20.577 171.057 350.850 36.161.733
A3 44.535 36.062 - 16.011 - 32.232 138.660 267.500 27.570.957
Baa1 25.597 23.197 10.945 15.167 55.847 6.510 66.007 203.270 20.950.840
Baa2 109.804 36.900 79.283 40.701 20.246 10.655 193.561 491.150 50.622.372
Baa3 21.448 2.205 - 7.279 - 18.336 253 49.521 5.104.052
Ba1 - - 5.324 - - - - 5.324 548.703
Sem notação de risco de crédito - - - - - - 50.993 50.993 5.255.765

Total dos títulos de rendimento fixo 902.851 162.570 148.820 132.174 127.078 114.801 1.140.940 2.729.234 281.299.419

Materiais 
Básicos Outros

Instituições 
Financeiras

Governo 
Central

Retalho 
Cíclico

Serviços 
Básicos

Retalho Não 
Cíclico

RISCO DO GESTOR
Este risco baseia-se na possibilidade de os gestores externos de investimentos nomeados poderem exceder ou não atingir os objectivos que lhes 
sejam atribuídos pelo Conselho de Administração do Fundo. A monitorização contínua da composição das carteiras dos gestores externos de inves-
timentos nomeados deve prevenir distorções involuntárias que se afastem da estratégia de investimento pretendida.

A Política de Investimentos do Fundo que se encontra em vigor foi aprovada pelo Decreto Presidencial n.º 107/13, de 28 de Junho. De acordo com o 
número 5 do Artigo 11.º da Política de Investimentos do Fundo, não podem ser alocados mais de 30% dos activos do Fundo, em qualquer altura, a um 
único gestor externo. O número 6 do Artigo 11.º da Política de Investimentos do Fundo estabelece um regime de excepção àquela regra, ao definir 
que o disposto no número 5 do Artigo 11.º não se aplica aos 18 meses seguintes à aprovação da Política de Investimentos, os quais são considerados 
um período de instalação de sistemas e procedimentos, podendo a totalidade dos activos ser alocada a um único gestor externo.

Em 31 de Dezembro de 2015, cerca de 97,5% dos activos do Fundo estavam alocados a um único gestor externo, pelo que nessa data o Fundo não 
se encontrava a cumprir com os requisitos estabelecidos na Política de Investimentos relacionados com a realização de dotações subsequentes e 
alocação dos seus activos a gestores externos. A Política de Investimentos do Fundo encontra-se em revisão, com o objectivo de adequar a mesma 
ao actual enquadramento económico-financeiro e operacional do Fundo, o que permitirá igualmente corrigir a situação de incumprimento anterior-
mente descrita verificada em 31 de Dezembro de 2015.

RISCO DA CONTRAPARTE
Para gerir ainda mais o risco da carteira global, o Gestor de Investimento pode realizar operações com derivados para aumentar a exposição a, ou 
para compensar, ou cobrir, exposições de mercado não intencionais em investimentos subjacentes. Estas operações pelo Gestor de Investimento 
podem apresentar um risco de crédito da contraparte que deve ser minimizado por meio do uso de opções cotadas e futuros negociados em bolsas 
registados. O Gestor de Investimento pode usar as opções não negociadas em bolsa, forwards ou swaps.

RISCO DE ALAVANCAGEM
Apesar da alavancagem financeira poder ser útil para melhorar os retornos, o Gestor de Investimento deve acompanhar cada estratégia subjacente 
para determinar se a alavancagem utilizada é prudente e, quando agregada, se é consistente com a alavancagem aplicada em outros programas de 
investimento de retorno absoluto semelhantes. O Gestor de Investimento pode usar quantidades prudentes de alavancagem para implementar a sua 
estratégia e para controlar o risco dentro da carteira.

RISCOS LEGAIS E DE REPUTAÇÃO
Os investimentos estão dependentes de acordos contratuais e sujeitos às diferentes regulamentações nacionais e internacionais, que expõe ao risco 
de litígio resultando na perda de recursos investidos e/ou causar danos de reputação, restrições ao investimento estrangeiro ou proibições aplicáveis à 
actividade do Fundo.
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O FSDEA aprovou normativos internos, com especial realce para o Manual de Conformidade, que se revela uma ferramenta importante na gestão 
dos ricos legais e reputação.

RISCO OPERACIONAL
O risco operacional consiste no risco de perdas resultantes da inadequação ou falha de organização interna, processos, pessoas e sistemas, incluindo 
serviços terciarizados ou confiados a prestadores de serviços externos.

O risco operacional pode ser gerido pela segregação adequada de actividades (entre as actividades de investimento, de gravação, liquidação e 
comunicação), pela existência de regulamentos internos e processos para garantir a execução sem falhas e pela elaboração de relatórios precisos das 
actividades do Fundo. O risco operacional pode ainda ser gerido através do acompanhamento dos investimentos, dos riscos e dos colaboradores por 
um sistema adequado de decisões, opiniões e controlos, incluindo o plano de continuidade de negócios eficazes.

Atendendo que o FSDEA terceirizou a gestão de activos, os riscos operacionais directamente relacionados com a actividade de negociação de 
títulos financeiros está sob controlo do gestor, que assegura o nível apropriado de segregação de tarefas e o pleno funcionamento das áreas de 
Operações e Controlo de Investimento, a todo momento, e reporta ao FSDEA sobre os mesmos.
 
Os riscos operacionais oriundos das actividades executadas internamente são geridos em função do que Política de Gestão de Risco estabelece 
sobre a severidade e probabilidade de ocorrência dos mesmos.

Desempenho não uniforme dos investimentos

O risco de desempenho não uniforme dos investimentos tem maior expressão no contexto dos mercados mais amplos, incluindo, por exemplo, 
situações de divergências de retornos por sector de actividade, região geográfica ou tipo de títulos.

Incertezas do retorno

As incertezas do retorno estão associadas a investimentos em imobiliário, mercados privados e oportunidades em activos depreciados.
  
Risco decorrente do recurso a derivados

Embora o recurso ao mercado de derivados se limite às transacções que têm por único fim a cobertura das posições assumidas, o Fundo não está 
totalmente isento dos riscos inerentes a esse mercado, uma vez que os preços dos contratos de derivados não são influenciados somente pelos 
preços à vista, mas também pelas expectativas futuras, que estão fora do controlo do gestor. Por conseguinte, as transacções de derivados podem 
causar perdas ao Fundo.
 
Risco sistémico

O risco sistémico tem origem nas alterações do ambiente económico e político geral, sendo que estas podem afectar todos os investimentos. Pela 
sua natureza, este risco não pode ser reduzido através de uma diversificação da política de investimento do Fundo.
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2. Políticas de mensuração de justo valor inerentes aos instrumentos financeiros transaccionados pelo Fundo

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a forma de valorização dos instrumentos financeiros do Fundo é conforme se apresenta de seguida:

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, o valor contabilístico dos instrumentos financeiros registados no balanço ao justo valor apresenta o seguinte 
detalhe por metodologia de valorização:

31-12-2015
Valor contabilístico Justo valor

mUSD mAKZ mUSD mAKZ
Activo

Caixa e disponibilidades - 76.600 76.600 10.365.129 76.600 10.365.129
Activos financeiros ao justo valor através de resultados

Forwards 2.003 - 2.003 270.975 2.003 270.975
Futuros 483 - 483 65.406 483 65.406
Acções e ETF's 362.023 - 362.023 48.987.126 362.023 48.987.126
Títulos de rendimentos fixo 1.204.485 - 1.204.485 162.984.922 1.204.485 162.984.922
Hedge Funds 302.290 - 302.290 40.904.365 302.290 40.904.365
Fundos de liquidez 5.508 - 5.508 745.315 5.508 745.315

Investimentos em subsidiárias 2.769.735 - 2.769.735 374.786.692 2.769.735 374.786.692
4.646.527 76.600 4.723.127 639.109.930 4.723.127 639.109.930

Passivo
Passivos financeiros ao justo valor através de resultados

Forwards 826 - 826 111.770 826 111.770
826 - 826 111.770 826 111.770

Ao justo valor através 
de resultados Custo amortizado

31-12-2014 Pró-forma
Valor contabilístico Justo valor

mUSD mAKZ mUSD mAKZ
Activo
Caixa e disponibilidades - 231.147 231.147 23.824.169 231.147 23.824.169
Activos financeiros ao justo valor através de resultados

Acções e ETF's 237.297 - 237.297 24.457.965 237.297 24.457.965
Títulos de rendimentos fixo 2.729.234 - 2.729.234 281.299.419 2.729.234 281.299.419
Fundos de liquidez 33.585 - 33.585 3.461.572 33.585 3.461.572

Investimentos em subsidiárias 1.615.672 - 1.615.672 166.525.697 1.615.672 166.525.697
4.615.788 231.147 4.846.935 499.568.822 4.846.935 499.568.822

Ao justo valor através 
de resultados Custo amortizado

31-12-2015
Metodologia de apuramento do justo valor

Outras técnicas de valorização Total
Dados de 
mercado
(Nível 2)

Modelos
(Nível 3) mUSD mAKZ

Activo
Activos financeiros ao justo valor através de resultados

Forwards - 2.003 - 2.003 270.975
Futuros 483 - - 483 65.406
Acções e ETF's 362.023 - - 362.023 48.987.126
Títulos de rendimentos fixo 1.188.433 16.052 - 1.204.485 162.984.922
Hedge Funds - - 302.290 302.290 40.904.365
Fundos de liquidez - - 5.508 5.508 745.315

Investimentos em subsidiárias - - 2.769.735 2.769.735 374.786.692
1.550.939 18.055 3.077.533 4.646.527 628.744.801

Passivo
Passivos financeiros ao justo valor através de resultados - 826 - 826 111.770

- 826 - 826 111.770

Cotações em 
mercado activo 

(Nível 1)
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31-12-2014 Pró-forma
Metodologia de apuramento do justo valor

Outras técnicas de valorização Total
Dados de 
mercado
(Nível 2)

Modelos
(Nível 3) mUSD mAKZ

Activo
Activos financeiros ao justo valor através de resultados

Acções e ETF's 237.297 - - 237.297 24.457.965
Títulos de rendimentos fixo 2.377.239 351.995 - 2.729.234 281.299.419
Fundos de liquidez - - 33.585 33.585 3.461.572

Investimentos em subsidiárias - - 1.615.672 1.615.672 166.525.697
2.614.536 351.995 1.649.257 4.615.788 475.744.653

Passivo
Passivos financeiros ao justo valor através de resultados - - - - -

- - - - -

Cotações em 
mercado activo 

(Nível 1)

No quadro seguinte, com referência a 31 de Dezembro de 2015 e 2014, encontram-se representadas as principais taxas de juro utilizadas no apura-
mento do justo valor dos diversos activos e passivos financeiros:

No quadro seguinte, com referência a 31 de Dezembro de 2015, encontram-se representadas as principais taxas de câmbio utilizadas no apuramento 
do justo valor dos diversos activos e passivos financeiros, bem como a volatilidade ocorrida durante o exercício:

31-12-2015 31-12-2014
USD EUR GBP USD EUR GBP

1 Dia 0,40% -0,08% 0,69% 0,00% -0,03% 0,59%
1 Semana 0,41% -0,08% 0,69% 0,12% -0,01% 0,59%
1 Mês 0,43% -0,08% 0,70% 0,15% 0,01% 0,60%
2 Meses 0,47% -0,08% 0,71% 0,20% 0,05% 0,60%
3 Meses 0,50% -0,08% 0,72% 0,23% 0,06% 0,62%
6 Meses 0,60% -0,08% 0,77% 0,00% 0,15% 0,65%
1 Ano 0,79% -0,07% 1,22% 0,00% 0,30% 1,00%
4 Anos 1,57% 0,20% 1,40% 1,58% 0,28% 1,17%
5 Anos 1,72% 0,34% 1,55% 1,77% 0,36% 1,31%
6 Anos 1,85% 0,48% 1,66% 1,93% 0,44% 1,44%
7 Anos 1,98% 0,62% 1,76% 2,04% 0,53% 1,54%
8 Anos 2,09% 0,75% 1,83% 2,14% 0,62% 1,64%
9 Anos 2,13% 0,89% 1,90% 2,22% 0,72% 1,72%
10 Anos 2,20% 1,00% 1,95% 2,28% 0,81% 1,80%
15 Anos 2,43% 1,40% 2,01% 2,51% 1,15% 1,88%
20 Anos 2,55% 1,57% 2,02% 2,62% 1,32% 1,89%
25 Anos 2,60% 1,60% 2,03% 2,67% 1,41% 1,90%
30 Anos 2,64% 1,61% 2,03% 2,70% 1,46% 1,90%

Câmbio 31-12-2015 1 Mês 3 Meses 6 Meses 1 Ano
EUR/USD 1,0925 0,0123 0,0228 0,0201 0,0252
GBP/USD 1,4803 0,0078 0,0120 0,0158 0,0188
USD/CHF 0,9906 0,0147 0,0215 0,0224 0,0321
USD/JPY 120,4651 0,0090 0,0114 0,0144 0,0186
AUD/USD 0,7286 0,0075 0,0120 0,0201 -
USD/DKK 6,8307 0,0125 0,0226 0,0198 0,0258
USD/HKD 7,7507 0,0001 0,0001 0,0002 -
USD/INR 66,1537 0,0040 0,0105 0,0165 -
USD/MXN 17,2075 0,0147 0,0168 0,0245 -
USD/NOK 8,7625 0,0070 0,0245 0,0270 0,0447
USD/SEK 8,7625 0,0120 0,0206 0,0181 0,0236
USD/SGD 1,4185 0,0038 0,0082 0,0151 -
USD/THB 36,0300 0,0032 0,0078 0,0185 -
NZD/USD 0,6831 0,0119 0,0184 0,0230 -
USD/AOA 135,3150 0,0000 0,0000 0,0363 0,0895

Volatilidade (%)
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