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E

sta nova lei 10/2018, de 26 de Junho, com entrada em vigor imediata, tem
uma importância enorme para todo o conjunto de investidores estrangeiros
que, ao longo dos últimos tempos, se têm visto privados de fazer circular os

capitais resultantes dos respectivos investimentos.
O diploma aplica-se a investimentos privados, de qualquer valor, sejam eles realizados
por investidores internos ou externos.
A política de investimento privado deve obedecer a um conjunto de princípios (ínsitos
no artigo 4.º da lei), designadamente, o respeito pelos princípios e objectivos da
política económica nacional; pela propriedade privada e demais direitos reais; da
economia de mercado, concorrência e livre iniciativa empresarial; sendo estabelecidas
as garantias de segurança e protecção do investimento e da livre circulação de bens e
capitais, nos termos e limites legais.
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O investimento privado regulado por este diploma, de acordo com os princípios antes
elencados, pode ser externo, interno ou misto, definindo os artigos 7.º a 10.º da Lei as
operações de investimento interno e externo bem como as respectivas formas de
realização.
Pela importância assumida, destacamos as operações de investimento externo (artigo
9.º), as quais compreendem, de forma meramente enunciativa e, por isso, podendo
eventualmente enquadrar-se outras, as seguintes:
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- Introdução no território nacional de moeda livremente convertível, v.g. USD e Euro;
de tecnologia e conhecimento; de máquinas, equipamentos e outros meios fixos
corpóreos; de conversão de créditos; de aquisição de participações em sociedades de
direito angolano já existentes; de criação de novas sociedades; de celebração e
alteração de contratos de consórcios, associações em participação e outras formas de
cooperação empresarial permitidas no comércio internacional e ainda que não
previstas

na

legislação

comercial

em

vigor

internamente;

aquisição

de

estabelecimentos comerciais ou industriais; celebração de contratos de arrendamento
ou exploração de terra para fins agrícola, pecuário e silvícola; exploração de
complexos imobiliários, turísticos ou não e independentemente da natureza jurídica
que venham a assumir; prestações suplementares de capital, adiantamento de lucros
e empréstimos ligados á participação nos mesmos; aquisição de imóveis em território
angolanos desde que integradas no projecto de investimento; criação de filiais,
sucursais ou outras formas de representação social de sociedades estrangeiras.
O investimento externo pode ser realizado por diversas formas, isoladas ou
cumulativamente, como a transferência de fundos próprios; disponibilidades em
moeda nacional e externa, resultante do expatriamento de capitais; aplicação de
fundos no âmbito do reinvestimento; transferência de equipamentos e incorporação de
tecnologias e conhecimento.
De notar que, no caso de existência de suprimentos realizados pelos sócios ou
accionistas das sociedades constituídas ou a constituir ao abrigo da presente Lei, os
mesmos não podem exceder 30% do valor do investimento realizado pela sociedade e
apenas serão passíveis de reembolso decorridos três anos da data do registo de
contas da sociedade. É também estabelecido um limite ao investimento indirecto de
50% relativamente ao valor total do investimento.

A norma mais impactante deste novo regime legal é a consagrada no artigo 19.º e que
tem por objecto a transferência de capitais para o exterior. Esta norma, embora
criando limitações, (conclusão dos projectos de investimento) vem possibilitar a
transferência de capitais para o estrangeiro.
Cumprida a verificação de execução completa do projecto de investimento, torna-se
possível a transferência para o exterior de valores:
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a)

correspondentes aos dividendos;

b)

correspondentes ao produto da liquidação dos empreendimentos;

c)

correspondentes a indemnizações devidas;

d)

correspondentes a royalties ou a outros rendimentos de remuneração de
investimentos indirectos, associados a cedência de tecnologia.

Para além dos de natureza tributária, assumem especial relevância as facilidades,
sendo assim e aqui denominados os actos de acesso simplificado e prioritário aos
serviços da administração pública, nomeadamente, na obtenção de licenças e
autorizações ou no acesso expedito a bens públicos.
Os benefícios e as facilidades reconhecidos na norma em apreciação estão orientados
por dois vectores económicos fundamentais ao desenvolvimento da realidade
angolana. Por um lado, a definição como prioritários de alguns sectores de
investimento (artigo 28.º) e, por outro, a criação de zonas de desenvolvimento
territorialmente prioritárias (artigo 29.º), sendo que os benefícios e facilidades serão
concedidos por ordem de interesse e localização do investimento privado pretendido
efectuar.
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