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BOLETIM INFORMATIVO
O FUNDO SOBERANO DE ANGOLA
EXPANDE O SEU HORIZONTE

JOSÉ FILOMENO DOS SANTOS CONVIDA A
INVESTIR EM ÁFRICA

Os activos alternativos são fundamentais para o Fundo
Soberano de Angola, que actua onde os bancos domésticos
temem. Em entrevista ao The Banker, José Filomeno dos Santos
aborda os planos de investimento do Fundo Soberano de Angola.

Numa entrevista exclusiva, o PCA do FSDEA detalha o
investimento e recomenda oportunidades de investimento em
Angola e atrai investidores coreanos.

PRÉMIO INICIATIVA DE
INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DO ANO DA AI PARA
FUNDOS SOBERANOS ATRIBUÍDO AO
FUNDO SOBERANO DE ANGOLA
O Fundo Soberano de Angola preza o
reconhecimento “Iniciativa do Ano para
Investimentos em Infra-estrutura realizados por
Fundos Soberanos” pelo estabelecimento do
Fundo Hoteleiro para África, na oitava edição
dos prestigiados “Prémios de Investimento em
Infraestrutura da Ai”, realizados na Cidade do
Cabo da África do Sul.
O FUNDO SOBERANO DE ANGOLA LANÇA CINCO
FUNDOS DE INVESTIMENTO ABERTOS, QUE VISAM O
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL EM
ANGOLA E NA ÁFRICA SUBSAARIANA
O FSDEA anunciou a constituição de cinco fundos adicionais
de investimento dedicados às indústrias de alto rendimento e à promoção
do desenvolvimento socioeconómico de Angola e da região Subsaariana.
Com um volume de investimento inicial que totalizará os USD 1,4 biliões
ao longo dos próximos três a cinco anos, estes veículos dedicar-se-ão a
investimentos de capital de risco nos ramos da mineração, madeira,
agricultura, saúde e para capital estruturado através de um fundo mezanino.

INVESTIMENTO EM ÁFRICA
A economia da África está a crescer de forma constante. No ano
passado, o crescimento médio foi de 3,9% e está previsto acelerar
este ano, de acordo com um relatório do Banco Africano de
Desenvolvimento. O investimento directo estrangeiro (IDE)
está a ajudar a estimular o crescimento. Espera-se que alcance
os USD 55 biliões em 2015, 20% mais do que em 2010.

MOODY: PERSPECTIVAS EM GERAL ESTÁVEIS PARA A
QUALIDADE DE CRÉDITO SOBERANO SUBSAARIANO,
APESAR DE VENTOS GLOBAIS CONTRÁRIOS
Ao longo dos próximos 12-18 meses, a qualidade do crédito soberano
na África subsaariana será apoiada por um forte investimento
na infraestrutura, em reformas estruturais e no aumento da
competitividade, face a depreciação monetária, indica a Moody’s
Investors Service na sua mais recente análise da região.
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MENSAGEM DO PCA
Prezados leitores,
Regozija-nos apresentar o segundo boletim
informativo de 2015, que reflecte a consolidação
do crescimento do Fundo Soberano de Angola
(FSDEA) enquanto instituição de poupança e
investimento do Estado comprometida com o bemestar das gerações acuais e vindouras de Angolanos.
À medida que o FSDEA realiza aplicações, a táctica
de investimento adoptada revela-se prudente mas
abrangente. Face ao choque especulativo que
assola a economia Angolana presentemente, o
recente enfoque do Fundo Soberano de Angola
no investimento em ramos estratégicos com
pressupostos sustentáveis ao longo prazo, que
gerem receitas sólidas para a nação é uma das
tarefas mais importantes para assegurar melhorias
sólidas na vida de todos os angolanos.
Com este objectivo global em mente, foram
estabelecidos cinco novos veículos de investimento,
dedicados a ramos de elevado potencial de geração
de receitas. Os ramos eleitos concorrem igualmente
para a melhoria de indicadores económicos e sociais
como o emprego e o fomento de cadeias de valor
para a produção regional.
Com uma alocação inicial de USD 1,4 biliões, ao
longo dos próximos três a cinco anos, os novos
veículos de investimento desenvolverão os ramos
da mineração, silvicultura, agricultura, saúde e
estruturação de capital no País e além-fronteiras.
Acreditamos que a alocação da poupança do
Estado Angolano a estes ramos alcançará receitas
elevadas sobre os investimentos realizados e outros
benefícios não-financeiros como a criação de novas
profissões, indústrias e oportunidades de negócios
para PMEs, que agem como catalisadores do
progresso económico em qualquer nação.
Reconhecemos a importância de desenvolver
novos ramos de negócios, que agreguem valor
aos quadros e recursos do País. Por este motivo,
estabelecemos a Kijinga SA, uma sociedade
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comercial focada na incubação de micro-negócios
de empreendedores nacionais residentes na zona
periférica da capital.
Esta táctica de investimento reafirma distintamente
o compromisso do Fundo Soberano de Angola
com a inovação, produção e crescimento
sustentável de Angola e da região circunstante.
Apesar da priorização dos investimentos no
continente, os avanços conquistados pelo
FSDEA são laureados a nível internacional. A
Africa investor (Ai) atribuiu o prémio “Iniciativa
do Ano para Investimentos em Infra-estrutura
realizados por Fundos Soberanos” ao FSDEA pelo
estabelecimento do veiculo de investimento para o
ramo da hotelaria, na oitava edição dos “Prémios
de Investimento em Infraestrutura da Ai” em Junho
de 2015, na Cidade do Cabo da África do Sul.
O FSDEA criou um veículo de investimento
para o ramo da hotelaria com um capital inicial de
USD 500 milhões, para estabelecer mais de 30
hotéis de negócios a nível do continente africano.
Esta aplicação do capital do Fundo Soberano de
Angola é reconhecida pelo facto da hospitalidade
ser uma indústria em rápido crescimento no
continente e constituir um requisito básico para
a atracção de investimento estrangeiro às nações
Africanas. Por outro lado a hospitalidade detém
um grande potencial de geração de emprego e
de cadeias de abastecimento de bens e serviços
domésticos, que elevam o crescimento global das
economias da região.
Gostaríamos de saudar a todos que também
partilham a convicção de que à Angola e ao
continente Africano se destina um futuro feliz,
onde a estabilidade e harmonia abundam.
José Filomeno Dos Santos
PCA do Conselho de Administração
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COMUNICADOS DO FSDEA
PRÉMIO INICIATIVA DE INVESTIMENTO EM
INFRAESTRUTURA DO ANO DA AI PARA FUNDOS
SOBERANOS ATRIBUÍDO AO FUNDO SOBERANO
DE ANGOLA

FUNDO SOBERANO DE ANGOLA LANÇA CINCO
FUNDOS DE INVESTIMENTO ABERTOS, QUE VISAM O
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL EM ANGOLA
E NA ÁFRICA SUBSAARIANA

Luanda, 4 de Junho 2015 – O Fundo Soberano de Angola preza o
reconhecimento “Iniciativa do Ano para Investimentos em Infra-estrutura
realizados por Fundos Soberanos” pelo estabelecimento do Fundo Hoteleiro
para África, na oitava edição dos prestigiados “Prémios de Investimento em
Infraestrutura da Ai”, realizados na Cidade do Cabo da África do Sul.

Luanda, 13 de Abril de 2015 – O Fundo Soberano de Angola (FSDEA)
lança hoje o lançamento de cinco fundos de investimento dedicados
a ramos de elevado crescimento, que promovem o desenvolvimento
económico e social em Angola e na região subsaariana.
Para ler mais, clique aqui

Para ler mais, clique aqui

O FSDEA NAS NOTÍCIAS
O FUNDO SOBERANO DE ANGOLA
EXPANDE O SEU HORIZONTE
Os activos alternativos são fundamentais para o
Fundo Soberano de Angola, que actua onde os
bancos domésticos temem. Em entrevista ao The
Banker, José Filomeno dos Santos aborda os planos
de investimento do Fundo Soberano de Angola.
Para ler esta entrevista, clique aqui

JOSÉ FILOMENO DOS SANTOS
CONVIDA A INVESTIR EM ÁFRICA
Numa entrevista exclusiva, o PCA do
FSDEA detalha o investimento e recomenda
oportunidades de investimento em Angola e
atrai investidores coreanos.
Para ler esta entrevista, clique aqui

REVISÃO MACROECONÓMICA INTERNACIONAL E DOMÉSTICA
INVESTIMENTO EM ÁFRICA

INVESTMENT IN AFRICA

A economia da África está a crescer de forma constante. No ano passado, o
crescimento médio foi de 3,9% e está previsto acelerar este ano, de acordo
com um relatório do Banco Africano de Desenvolvimento. O investimento
directo estrangeiro (IDE) está a ajudar a estimular o crescimento. Espera-se
que alcance os USD 55 biliões em 2015, 20% mais do que em 2010. Os
afluxos de capitais estão cada vez mais focados em países menos ricos em
recursos, com os investidores a quererem atingir o sector da classe média,
em expansão do continente. O montante de investimento em tecnologia,
retalho e serviços de negócios aumentou 17 pontos percentuais entre 2007 e
2013. No ano passado, o investimento externo de África atingiu os USD 11,4
biliões, um aumento de quase dois quintos desde 2011-12.
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WEF EM ÁFRICA ASSUME JUVENTUDE E EDUCAÇÃO
África precisa de gerar oportunidades para a sua crescente juventude
através do investimento na educação, refere o director executivo da
Agência das Nações Unidas de Planeamento Familiar (UNFPA), Babtunde
Osotimhein. A contribuir para o debate sobre “o aproveitamento do maior
recurso de África” no WEF em Cape Town, Osotimhein referiu ainda que
os países precisam de realizar investimentos suficientes na educação de
qualidade para garantir que as pessoas possam ter opções.
Para ler o artigo, clique aqui

DESBLOQUEAR ÁFRICA E O
EMPREENDEDORISMO NO WEF
Com base nas apresentações do WEF África notase que os investidores externos estão interessados
no continente Africano, que está realmente aberto
ao investimento. Mas será que os africanos devem
continuar a pedir apoio ao exterior ou o foco
deveria incidir em capacitar as suas populações
para que sustentem o continente?
Para ler o artigo, clique aqui

INVESTIMENTO DIRECTO ESTRANGEIRO É A
CHAVE PARA O CRESCIMENTO
Os líderes africanos estão determinados a levar o continente para um
novo rumo, que se distinga do desenvolvimento doutros continentes.
Este foi o consenso do Fórum 2015 do WEF África na Cidade do
Cabo da África do Sul.
Para ler o artigo, clique aqui

A PROVAR A SUA RESILIÊNCIA, A
ECONOMIA DA ÁFRICA REFORÇA
O PREÇO DO PETRÓLEO EM 2015,
APESAR DO ÉBOLA
A economia global Africana deve crescer em
2015, expandindo 4,5% e mostrando resiliência
apesar dos baixos preços das mercadorias de base
e da devastadora epidemia do Ébola, de acordo
com um relatório anual elaborado em co-autoria
pela Organização para a Cooperação Económica
e Desenvolvimento (OCDE), o Banco Africano
de Desenvolvimento (AFDB) e do Programa de
Desenvolvimento das Nações Unidas (UNDP).
O crescimento futuro deveria ser estimulado pela
população do continente, que alcançará os dois
biliões nos próximos 35 anos, permitindo a África
um crescimento económico similar ou superior ao
dos maiores países da Ásia.
Para ler o artigo, clique aqui
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ANGOLA: O PRESIDENTE DOS SANTOS CONVIDA
EMPREENDEDORES DOS EAU A INVESTIREM EM ANGOLA

O PRESIDENTE PROCURA MAIS NEGÓCIOS NÃO
PETROLÍFERNOS NA SUA VISITA À CHINA

O Presidente de Angola José Eduardo dos Santos manifestou neste
domingo, em Abu Dhabi, a receptividade do país às parcerias entre o
sector privado de Angola e o dos Emirados Árabes Unidos, rumo ao
desenvolvimento de ambos os países e para a melhoria da qualidade
de vida dos seus cidadãos.

Em uma viagem de seis dias à China, o Presidente de Angola José Eduardo
dos Santos promoveu a expansão das relações entre o seu país e a China,
além do sector petróleo. No início desta semana, Dos Santos e o Presidente
Xi Jinping finalizaram acordos nos sectores do comércio, transportes,
electricidade e finanças, segundo o Ministério das Relações Exteriores
da China. Entre as cessões, o Industrial & Commercial Bank of China Ltd
disponibilizará USD 840 milhões de crédito para a instalação de uma
central de geração de energia em Angola.

Para ler o artigo, clique aqui

Para ler o artigo, clique aqui

MOODY: PERSPECTIVAS EM GERAL ESTÁVEIS PARA A
QUALIDADE DE CRÉDITO SOBERANO SUBSAARIANO,
APESAR DE VENTOS GLOBAIS CONTRÁRIOS
Ao longo dos próximos 12-18 meses, a qualidade do crédito soberano na
África subsaariana será apoiada por um forte investimento na infraestrutura,
em reformas estruturais e no aumento da competitividade, face a
depreciação monetária, indica a Moody’s Investors Service na sua mais
recente análise da região. Contudo, os baixos preços do petróleo e das
matérias-primas, o crescimento global desigual, o risco político latente e as
condições dificultadas de acesso ao crédito externo colocam desafios de
diferentes magnitudes as economias da região.
Para ler o artigo, clique aqui

ÚLTIMAS DA INDÚSTRIA DOS FUNDOS SOBERANOS
FUNDOS SOBERANOS COM MAIS APETITE POR
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO

FUNDO SOBERANO DO QATAR EM
REESTRUTURAÇÃO, DIZEM FONTES

Historicamente, as obrigações soberanas têm sido essenciais na alocação
de activos dos fundos soberanos. Mas os rendimentos baixos e sem
precedentes destes títulos, levaram-nos a reavaliar as suas tácticas e a
reajustar os seus portfólios. Patrick Thomson, o chefe geral da gestão de
activos da JP Morgan, aborda as mudanças de tendências de alocação de
activos dos fundos soberanos.

O Qatar Investment Authority, um dos fundos soberanos mais agressivos
do mundo, irá redefinir as metas de alocação de activos pela primeira vez e
reestruturar a tomada de decisões interna. De acordo com algumas fontes,
esta reacção deve-se a queda nos preços do petróleo, que tem limitado a
disponibilidade de fundos enquanto a concorrência por activos cresce.
Para ler o artigo, clique aqui

Para ler o artigo, clique aqui

FUNDO SOBERANO DA NORUEGA DE USD900 BILIÕES
REDUZ A SUA EXPOSIÇÃO A ACTIVOS DE CARVÃO

GIC É CANDIDATO FAVORITO PARA ACEDER
AS PARTICIPAÇÕES DA RED FORT CAPITAL NO
PARQUE EMPRESARIAL EXORA EM BANGALORE

O Fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, deve cortar a sua
exposição para a indústria global de carvão, vendendo as suas participações
nas empresas do sector, segundo uma comissão parlamentar decorrida nesta
quarta-feira. A comissão financeira concordou num movimento bipartidário
que o fundo, que detém cerca de 1,3% de todas as empresas cotadas a nível
mundial, deve vender as participações em empresas que gerem mais de 30%
da sua produção ou receitas a partir de actividades ligadas ao carvão. Sob
a pressão dos estabelecimentos políticos da Noruega, o fundo tem vindo a
vender o seu portfólio de activos ligados ao carvão nos últimos trimestres e
referiu que as suas participações já eram residuais.

O fundo soberano de Singapura, GIC, é o principal candidato a compra
de 60% de participação detida pela empresa imobiliária indiana Red Fort
Capital no Exora Business Park, segundo uma fonte.
Para ler o artigo, clique aqui

Para ler o artigo, clique aqui
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O FUNDO SOBERANO DA NIGÉRIA TEVE UM BOM ANO
A EXPLORAR INVESTIMENTOS EM DÓLARES
O fundo soberano da Nigéria de USD 1,55 biliões teve um “bom ano”
após a avaliação dos seus investimentos em activos cotados em dólares,
de acordo com o seu director-geral, Uche Orji.
Para ler o artigo, clique aqui

O FUNDO SOBERANO DO BAHREIN MUMTALAKAT TEM
COMO ALVO AS AQUISIÇÕES ESTRANGEIRAS PARA
IMPULSIONAR A EXPANSÃO
O fundo soberano do Bahrein pretende mais aquisições este ano, para
duplicar seus activos nos próximos cinco anos. Mumtalakat, que registou
um crescimento de lucro líquido de 11% no ano passado, alcançando os
91,6 milhões de dinares do Bahrein (Dh892.5m), planeia alcançar USD
7,2 biliões dólares de activos no final de Junho.
Para ler o artigo, clique aqui

TÓPICOS DE INTERESSE SOBRE FUNDOS
OS PRINCÍPIOS DE SANTIAGO
Nesta edição exploramos o Princípio 20.º que indica que, ao competir com o sector privado, os fundos soberanos não devem exigir ou tirar
proveito de informações privilegiadas e influências inadequadas por serem entes do Estado. Segundo os pressupostos do Princípio 20.º, os
fundos soberanos devem seguir as seguintes orientações em relação aos seus investimentos empresariais:
•
•
•

Cumprir com todos os padrões de ética empresarial;
Cumprir a legislação e os regulamentos em vigor;
Gerir eficazmente o relacionamento com os funcionários públicos e com as entidades reguladoras, bem como com
a sua abordagem global atinente aos riscos, desafios e oportunidades de negócios das empresas, nas quais investem.

Para saber mais sobre os Princípio de Santiago e sobre os Princípios e Práticas Geralmente Aceites
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FUNDO SOBERANO DE ANGOLA
Metrópolis, Ground Floor-Mezzanine
217-221 Kwamne N’Krumah Road
P. O. Box 6869 - Luanda
Republic of Angola
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