
 
 

Perfil do país na recuperação de ativos: 
Angola (2021) 

Índice de Sigílo Financeiro 2020 

(1 =  mais sigiloso) 
35/133 

Índice de Percepção de Corrupção 2020 

(1 = menos corrupto) 
142/179 

Índice Antilavagem de Dinheiro 2020 (1 =  maior risco) 13 / 141 

Índice  Mundial de Liberdade de Imprensa 2021 (1 =  mais livre) 103 / 180 

 

Panorama geral 

Angola, a quinta maior economia da África, deu nos últimos três anos passos notáveis na 
procura de sua agenda anticorrupção. Sob o Presidente Lourenço, vários ministros de gabinete, 
governadores provinciais, oficiais superiores das forças armadas e outros altos funcionários do 
governo foram demitidos e processados devido a alegadas práticas corruptas, enquanto várias 
novas ferramentas legais, tais como a lei Contra o Branqueamento de Capitais e Financiamento 
ao Terrorismo de 2020, visavam fortalecer a estrutura anticorrupção. O governo de Lourenço 
também lançou uma batalha legal contra a família do ex-presidente Dos Santos - da qual ele 
mesmo foi um aliado próximo - e acusou o ex-presidente de ter roubado bilhões de dólares 
entre 2002-2017. As Luanda Leaks, uma grande investigação jornalística transfronteiriça de 
2020, revelou como a cleptocracia Dos Santos, e em particular a filha do ex-presidente Isabel 
Dos Santos, terá roubado bilhões de dólares de Angola através de um império empresarial de 
mais de 400 empresas espalhadas por 40 países.  Algumas estimativas colocam o número de 
ativos angolanos roubados entre 2002 e 2017 em 100 bilhões de dólares.  

A corrupção endémica é há muito tempo um grande desafio no país. O Índice de Percepção de 
Corrupção da Transparência Internacional 2020 concedeu 27 pontos a Angola, classificando-a 
em 142º lugar entre 179 países. Angola ocupa a 13ª posição em termos de risco de lavagem de 
dinheiro e financiamento do terrorismo, de acordo com o Índice de Basiléia Antilavagem de 
Dinheiro de 2020. O setor de petróleo e mineração em Angola são particularmente 
considerados áreas de alto risco, já que brindes e transações de favorecimento são uma prática 
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comum de se fazer negócios. Embora o suborno, o enriquecimento ilícito e o conflito de 
interesses sejam criminalizados pela Lei de Probidade, tais delitos raramente são processados.  

Em Angola, a corrupção é um risco muito alto quando se trata de certificações, licenças, 
autorizações ou outros serviços públicos. Subornos e pagamentos irregulares relacionados a 
serviços públicos estão entre os mais altos do mundo. A administração local existe 
formalmente mas é subfinanciada, politizada e ineficiente a tal ponto que a prestação de 
serviços básicos como água, eletricidade, saúde e educação é inadequada, especialmente em 
bairros peri-urbanos e áreas rurais. Os agentes da autoridade frequentemente complementam 
a sua renda através da coerção e solicitação de suborno à sociedade civil.  

A RECUPERAÇÃO DE ATIVOS EM ANGOLA 

Como parte da recente campanha anticorrupção, o governo angolano intensificou os seus 
esforços para recuperar os bilhões alegadamente roubados durante a era Dos Santos, com 
prisões e acusações a altos funcionários alimentando as manchetes mundiais dos últimos dois 
anos. Isto incluiu a condenação de José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente e ex-
presidente do Sovereign Wealth Fund e do ex-governador do Banco Nacional de Angola Valter 
Felipe em agosto de 2020 por lavagem de dinheiro, fraude e tráfico de influência relacionado 
à transferência de USD 500.000 do Banco Nacional de Angola para uma conta bancária no Reino 
Unido; e, mais notavelmente, a acusação de Isabel dos Santos em janeiro de 2020 por vários 
crimes financeiros, incluindo tráfico de influência e branqueamento de capitais. 

Reforma da legislação de recuperação de ativos 

Os esforços do governo para recuperar ativos angolanos roubados têm caracterizado o 
fortalecimento das leis e instituições anticorrupção existentes. A "Lei do Repatriamento de 
Recursos Financeiros em Angola", aprovada em 2018, é particularmente relevante. A lei 
ofereceu por um lado o repatriamento voluntário de bens angolanos mantidos no exterior em 
troca de isenção de impostos e amnistia de acusações criminais relacionadas a bens não 
declarados fora de Angola, dentro de 180 dias da promulgação da lei. Vale ressaltar que, de 
acordo com os relatórios, a disposição voluntária não trouxe retornos significativos de fundos 
ilícitos.  Por outro lado, ainda mais relevante para a recuperação de bens, a lei estabelece 
procedimentos para repatriar coercivamente os bens mantidos no exterior "no caso de 
recursos financeiros exclusivamente [obtidos] de operações comprovadamente ilegais", após 
o período inicial de 180 dias. 

Sob a mesma lei, o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos (SERNA) foi criado em 2018. O 
SENRA é dirigido pelo Provedor da Justiça no gabinete do Procurador-Geral Adjunto - que por 
sua vez é nomeado pelo presidente - e tem mandato para identificar, localizar bem como 
apreender bens físicos e financeiros, quer sejam colocados no exterior ou no território 
nacional.  Várias outras instituições que desempenham um papel importante no combate à 
lavagem de dinheiro e no avanço da recuperação de ativos - incluindo o Serviço de Investigação 
Criminal, a Unidade de Informação Financeira e a Inspecção-Geral da Administração do Estado 
- foram fortalecidas de acordo com as autoridades governamentais.  

Uma lei de 2020 sobre “Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao 
Terrorismo”, que inclui, entre outras medidas, um maior escrutínio de pessoas politicamente 
expostas, integra a legislação acima mencionada na prevenção e no combate à grande 
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corrupção. Outras leis relevantes, já existentes na era pré-Lourenço, incluem a Lei da 
Contratação Pública (2006), a Lei da Probidade Pública (2010) e várias leis contra o 
branqueamnto de capitais. 

Adiantamentos na recuperação de ativos 

Como resultado das reformas e do aumento dos esforços de investigação, o Procurador-geral 
alegou em dezembro de 2020 que mais de 5 bilhões de dólares em dinheiro, ativos físicos e 
negócios foram recuperados, com mais de 1.500 casos relacionados a crimes financeiros 
abertos.  
 
Recuperação doméstica 
 
Os esforços de recuperação do governo foram particularmente ativos a nível doméstico. Isto 
trouxe uma série de congelamentos notáveis de bens, inclusive: 
 

● Em julho de 2020, o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, apreendeu três 
edifícios comerciais privados em Luanda construídos com fundos da empresa 
petrolífera estatal Sonangol. Os edifícios pertenciam à Riverstone Oaks Corporation, 
que é controlada pelo ex-vice-presidente e presidente da Sonangol, Manuel Vicente, e 
pelo ex-diretor da Sonangol Real Estate and Properties, Orlando Veloso. 

● Em dezembro de 2019, o Tribunal Provincial de Luanda congelou todas as contas no 
país e vários ativos pertencentes à ex-filha Isabel dos Santos, seu marido Sindika Dokolo 
e ao empresário Mário Leite da Silva, sob suspeita de que os ativos, no valor de mais de 
US$1 bilhão, eram provenientes de fundos estatais obtidos ilegalmente. Isabel dos 
Santos alegou que a ordem de apreensão era "politicamente motivada". Em 2021, esta 
encontra-se ainda no Dubai e parece mais aberta a negociar com o governo, ao que o 
Presidente Lourenço responde não ser uma opção . 

● Em dezembro de 2019, o tribunal provincial de Luanda congelou antecipadamente os 
ativos pertencentes a Isabel Dos Santos e aos seus associados na Unitel, a maior 
empresa de telefonia móvel do país, e no Banco de Fomento Angola (BFA), um dos 
maiores bancos privados. Consequentemente, o governo angolano apresentou 
acusações criminais contra Isabel dos Santos por suspeita de desvio de fundos estatais 
enquanto esta era chefe da empresa petrolífera estatal Sonangol. 

 
Recuperação internacional 
 
O Serviço Nacional de Recuperação de Ativos declarou em 2020 que solicitou apoio a várias 
jurisdições estrangeiras para congelar ou apreender ativos angolanos, inclusive na Suíça, 
Holanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Singapura, Bermudas e outros.  Como resultado, 
discussões bilaterais estão em andamento para congelar e recuperar ativos roubados na Suíça, 
Ilhas Maurícias, Portugal e EUA e vários congelamentos de ativos foram realizados. 

Tendo em conta os fortes laços históricos e económicos entre Angola e Portugal, este último é 
considerado um destino privilegiado de dinheiro sujo de Angola e os esforços de recuperação 
de ativos têm sido particularmente fortes entre os dois países. No início de 2020, o governo 
angolano solicitou às autoridades portuguesas que congelassem todas as contas bancárias 
conhecidas de Dos Santos. Como resultado, o Tribunal Central de Investigação Criminal de 
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Portugal ordenou a apreensão de todos os bens mantidos no país por Isabel dos Santos, o que 
ajudou o país a congelar mais de US$ 2 bilhões em bens roubados. Embora a decisão não a 
tenha impedido de vender as suas ações a empresas portuguesas, isto foi visto como um passo 
importante para a recuperação de ativos. Segundo se sabe, parece haver alguma relutância do 
lado português em atender plenamente ao pedido de cooperação judicial e as discussões sobre 
a recuperação e devolução dos ativos neste caso ainda estão em andamento. 

Em julho de 2021, um tribunal internacional de arbitragem na Holanda decidiu que a empresa 
petrolífera angolana Sonangol deveria retomar o controle da participação indireta de 6% da 
Isabel dos Santos - no valor de quase 500 milhões de dólares - que ela havia adquirido em 2006 
através da empresa petrolífera portuguesa Galp Energia SGPS SA. Segundo o tribunal, a 
transferência havia sido "contaminada pela ilegalidade" e deveria ser considerada "nula e sem 
efeito".  

Em termos de retorno de ativos, Angola foi recentemente capaz de retornar ativos do seu 
fundo soberano (Fundo Soberano de Angola), há muito presidido por um dos filhos do 
Presidente Dos Santos, o que envolveu um total de US$ 3,35 bilhões de ativos devolvidos em 
2019 .  

Um caso mais antigo e bem-sucedido ligado ao chamado "Angolagate" envolveu duas 
investigações criminais em 2004 e 2012 pela Suíça sobre suposta corrupção e branqueamento 
de capitais por funcionários angolanos. Ativos no valor de US$ 64 milhões foram repatriados 
em 2012 e utilizados para financiar uma série de projetos humanitários, que foram acordados 
entre a Suíça e Angola, incluindo unidades de reconstrução, saúde e saneamento, melhoria dos 
serviços públicos e assistência às populações deslocadas.  O caso foi por vezes elogiado como 
a melhor prática de reutilização social dos bens devolvidos e de cooperação 
intergovernamental bem sucedida. 

Engajamento Institucional Internacional 

Diversas instituições internacionais têm estado envolvidas na promoção da reforma 
anticorrupção no contexto específico de Angola, especialmente através do Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e seus principais governos membros. Em particular, um acordo foi assinado 
em 2009 entre o governo angolano e o FMI para promover uma maior responsabilidade sobre 
o uso das receitas do petróleo. Em princípio, o acordo incluiu a divulgação completa e 
declaração das receitas do petróleo do governo, uma auditoria pública à Sonangol e uma conta 
auditada das despesas públicas. Embora o acordo não incluísse totalmente tais requisitos, 
especialmente no que diz respeito à auditoria das despesas do governo, este destacava o 
compromisso em publicar uma auditoria à Sonangol. Além disso, o governo também fez 
progressos significativos em termos de divulgação das receitas do petróleo. 

Como um país relativamente novo na recuperação de ativos, Angola só recentemente começou 
a envolver-se com instituições internacionais e governos relevantes das jurisdições receptoras 
de ativos, como mencionado acima. 

Em relação à Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), Angola foi retirada de uma lista negra de 
países de alto risco de lavagem de dinheiro em 2016 como resultado dos esforços de reforma 
para cumprir com as recomendações do GAFI.  O país não tem estado no processo de 
monitoramento do GAFI desde então. 
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Angola também é membro da rede regional de agências de recuperação de ativos ARIN-SA. 

Desafios e críticas 

A presidência Lourenço tem sido amplamente elogiada pelo seu impulso à anticorrupção nos 
últimos quatro anos. Por um lado, o governo conseguiu quebrar o tabu da corrupção de longa 
data e institucionalizou a luta contra a corrupção. Por outro lado, porém, os críticos 
descreveram este estímulo à anticorrupção como sendo conduzido de forma caótica e 
politicamente motivada contra a família Dos Santos.  A corrupção generalizada no setor público 
e privado ainda é um grande desafio, enquanto Lourenço se viu na difícil posição de promoção 
do grande impulso da corrupção e de fazer parte de um partido político, o MPLA, que há muito 
tempo é acusado de perpetrar a corrupção no país. 

A falta de capacidade e, mais importante, a independência do judiciário em relação ao 
executivo também tem sido vista pela sociedade civil como um obstáculo fundamental no 
avanço da recuperação de bens, desde o congelamento até a fase de confisco e retorno.  Uma 
prática controversa que também tem sido criticada foi a alegada negociação a portas fechadas 
entre pessoas politicamente notórias suspeitas de roubo de bens e promotores públicos, 
segundo a qual as duas partes resolveriam pela a devolução de bens em troca de amnistia do 
processo. O conteúdo e as condições destas negociações são desconhecidos do público, pois é 
muito difícil obter informações. 

Finalmente, como um país novo na recuperação de bens, as autoridades angolanas ainda lutam 
para fornecer informações sobre o uso de bens confiscados - com exceção do caso 
Suíça/Angola de 2012 mencionado acima - bem como na gestão de bens devolvidos, com 
relatórios indicando que muitas vezes os bens devolvidos ou as empresas estão em alto risco 
de perder o seu valor. 
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