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O Fundo Soberano de Angola (FSDEA) alocou 500 milhões de dólares a um Fundo de capital de risco para o ramo da hotelaria. 
Este Fundo alinha-se a política de investimento do FSDEA no que concerne ao investimento em ramos desafetados pela 
volatilidade dos mercados financeiros mais desenvolvidos que possa proporcionar retornos elevados e sustentáveis, bem como 
preservar o capital investido, a longo prazo, para benefício futuro dos cidadãos angolanos.

No fim do exercício de 2015, cerca de 22,71% do capital do Fundo estava aplicado a três investimentos. Denota-se que o mercado 
tornou-se mais atrativo para os investidores desde o início de 2016, pelo que se espera um aumento notório nos investimentos 
realizados neste ramo nos próximos tempos.

O FSDEA prevê que 7 das 10 das economias com crescimento mais elevado nos próximos 5 anos estejam em África e que a taxa 
de crescimento média do continente neste ano seja superior a asiática, devido o probabilidade de que mais de metade dos países 
do continente atingirão um PIB de 5 por cento. 

O crescimento na África subsaariana está a atrair investimento e talento de economias mais maduras. O estabelecimento inicial 
destes profissionais depende de serviços de hospitalidade fiáveis. Por este motivo o investimento do Fundo prevê colmatar o 
deficit da capacidade de gestão hoteleira registado no continente e estabelecer instalações hoteleiras de padrão internacional.

Realça-se também que os investimentos neste ramo geram retornos financeiros, oportunidades de emprego, fontes de divisas 
para os países anfitriões, bem como cadeias de abastecimento benéficas para o crescimento económico do continente. Os 
investimentos de capital de risco do FSDEA preveem a geração de retornos sustentáveis sob o investimento realizado ao longo 
prazo.

Alocação por Classificação de Hotel

4,11% 3 Estrelas
18,60% 5 Estrelas

77,29% Não comprometido

15,51% Desenvolvimento

7,20% Operacional

77,29% Não comprometido

Alocação por Fase de 
Desenvolvimento

Alocação por País

15,51% Angola

7,20% Zambia

77,29% Não comprometido


