
G  r  o  u  p  

Finanças Islâmicas 

 

Apresentação 



CONCEITOS INTRODUTÓRIOS DE 
FINANÇAS ISLÂMICAS 



ESTRUTURA DO ISLÃO 

ISLÃO 
 

AQIDAH 
(FÉ E CRENÇA) 

AKHLAQ 
(MORAL & ÉTICA) 

MU’AMALAT 
(ACTIVIDADES DO HOMEM 

PARA COM O HOMEM) 

IBADAT 
(ACTIVIDADES DO HOMEM 

PARA COM DEUS) 

SHARI’A 
(PRATICAS & ACTIVIDADES) 

ACTIVIDADES  
POLITICAS 

ACTIVIDADES  
SOCIAIS 

ACTIVIDADES  
ECONÓMIC AS 

OUTRAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES 
FINANCEIRAS & BANCÁRIAS 



ESTRUTURA DO ISLÃO 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 
 

MU’AMALAT 
(ACTIVIDADES HOMEM P/ HOMEM) 

SHARI’A 
(PRATICAS & ACTIVIDADES) 

ISLÃO 
 

OUTRAS ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 

ACTIVIDADES  
FINANCEIRAS E BANCÁRIAS 



PRINCIPAIS ESCOLAS – DIREITO ISLÂMICO 



PRINCIPAIS CENTROS DE FINANÇAS ISLÂMICAS 

GCC - Gulf Cooperation Council, que inclui os Países do Golfo Árabe (Arabia Saudita, 

Qatar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Koweit e Omã)   

MALASIA – surge como líder do sector das Finanças Islâmicas no Sudeste Asiático quer 

em termos de produtos inovadores quer em termos de regulação e de boas praticas. 



1. RIBA - é geralmente interpretada como o juro que é recebido por um determinado 

capital emprestado, Qualquer tipo de juro é totalmente proibido pela Lei Islâmica. 

• Riba al-Naseeyah: é definida como a Riba no sentido tradicional, sendo 

considerada como o juro “normal” de uma operação de empréstimo 

• Riba al-fadl: este tipo de Riba é definido, quando uma transacção de bens se 

efectua acima do do preco de mercado justo e não exista justificativo para esse 

excesso. 

2. GHARAR - Todas as operações que contenham excessivas incertezas no preço, no 

tempo, nos direitos e obrigações e que possam vir a encorajar a especulação são 

totalmente proibidas pela Shariah e consideradas Gharar. 

3. MAYSIR – O jogo é completamente proibido pelo Islão. Pela doutrina Islâmica os 

contratos convencionais de futuros e opções são encarados como jogo financeiro, 

pois uma das contrapartes pode ter perda total do seu investimento, sendo 

considerados operações inaceitáveis. 

 

PRINCIPIOS DAS FINANÇAS ISLÂMICAS 



4. BAY’ AL-DAYN: O termo literalmente indica venda/cessão de dívida. A Shariah proíbe 

quaisquer vendas ou transferência de obrigações ou de dívidas, mesmo que essas 

dívidas estejam estruturadas pelas regras Islâmicas. 

5. HARAM: A definição de Haram não é fixa, podendo variar consoante a escola de 

direito Islâmico que a analisa. De uma forma geral, para a maioria dos Muçulmanos, 

Haram indica que determinadas actividades económicas são proibidas na 

comunidade Islâmica. 

6. IHTIKAR: Os monopólios ou cartéis com a finalidade de acumular determinado 

produto apenas com a finalidade de fazer subir o preço desse mesmo, está 

amplamente proibida pela Shariah, pois os preços devem resultar das forças de 

mercado e não de manipulações monopolistas. 

PRINCIPIOS DAS FINANÇAS ISLÂMICAS 



 As principais proibições da Shariah, fazem com que os principais instrumentos das 

Finanças tradicionais não sejam adaptáveis na forma original às Finanças Islâmicas. 
 

1. Algumas operações de finanças convencionais têm que ser adaptadas e desenhadas 

para ir ao encontro da Lei Islâmica, nomeadamente:  

• Empréstimos de capital,  

• Operações de derivados e  

• Operações forward 

2. Partilha de Lucros e Perdas: Resultante dessa necessidade, as finanças Islâmicas 

actuam num modelo de profit and loss sharing concept, onde tem que existir risco e 

os capitais têm que ser usados no negócio comercial ou produtivo da entidade 

financiada (princípio Al-Bay). 

3. Podemos assim dizer que o modelo Islâmico de financiamento está mais  

 próximo do Equity Investment do que da dívida tradicional. 

IMPACTO DAS PROIBIÇÕES NAS FINANÇAS ISLÂMICAS 



CONTRATOS DE OPERAÇÕES  
FINANCEIRAS ISLÂMICAS 



PRINCIPAIS CONTRATOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS 

DESIGNAÇÃO 
MURABAHA MUDARABA MUSHARAKA IJARA 

CARACTERÍSTICAS 

NATUREZA DO 
FINANCIAMENTO 

Trade Financing Equity Financing – 
Capital e Know How 

Equity Financing – 
forma de parceria 

Lease Financing 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Venda diferida Partilha de Lucro Joint Venture – 
Partilha de Lucro 

Leasing 

PRAZO Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo Médio Prazo 

GARANTIAS 
Sim. Forma de 
hipoteca, depósitos 

Não Sim Sim 

SEGUROS 
Este tipo de financiamento requer vários tipos de seguros (incêndios, roubos, 
estragos), na maioria das vezes obtidos através de Takaful 

TIPOS DE 
PAGAMENTO 

Cash Flow - cliente Mudaraba cash 
flow 

Business cash flow Cash Flow - cliente 

Se a primeira não 
for suficiente, 
tomada de posse de 
activos 

Se a primeira não 
for suficiente, NAV 
do Mudaraba 

Se a primeira não 
for suficiente, NAV 
do Musharaka 

Se a primeira não 
for suficiente, 
tomada de posse 
do activo 

Se as anteriores não 
forem suficientes, 
adicionar colaterais 
do cliente 

Se as anteriores não 
forem suficientes, 
adicionar colaterais 
do cliente 



DESIGNAÇÃO 
MURABAHA MUDARABA MUSHARAKA IJARA 

CARACTERÍSTICAS 

NATUREZA DO 
FINANCIAMENTO 

Trade Financing Equity Financing – 
Capital e Know How 

Equity Financing – 
forma de parceria 

Lease Financing 

RECURSOS LEGAIS 

No caso de não 
pagamento ou 
incumprimento do 
contrato. 

Resolução por 
negligência ou 
gestão danosa 

Resolução por 
negligência ou 
gestão danosa 

No caso de 
incumprimento do 
pagamento 

DETENÇÃO DO 
ACTIVO 

A propriedade é 
transferida para o 
cliente, após 
compra dos activos 
ao intermediário 
financeiro. 

Detido por ambas as 
partes 

Detido por ambas 
as partes 

Bens em Leasing 
são propriedade 
do banco durante 
o periodo de 
Financiamento. No 
final do contrato 
são transferidos 
para o cliente. 

TAXA DE 
RETORNO 

Margens acordadas 
antes da celebração 
do contrato entre 
as partes. 

Partilha de lucros de 
acordo com o 
contrato Mudaraba, 
com a total partilha 
de perdas pelo 
financiador 

Partilha de lucros / 
perdas de acordo 
com o contrato 
Musharaka. Inclui 
dividendos anuais e 
apreciação de 
capital se aplicável.   

Rendimento 
Predial e Valor 
Residual do 
Contrato Ijara. 

PRINCIPAIS CONTRATOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS 



Os contratos de partnership Islâmicos (parceria) podem ser divididos em contratos 

Mudaraba e Musharaka. Um contrato de partnership é um instrumento de equity, pois 

garantem a posse de um activo e todos os ganhos ou perdas geradas por esse activo 

pertencem aos equity holders. Os contratos de partnership Islâmicos na sua essência são 

bastante idênticos aos contratos de parceria tradicionais.  

• MUDARABA: Os contratos de Mudaraba são assentes no princípio que duas ou mais 

partes se juntam para realizar uma actividade comercial ou financeira regulada pela 

Shariah, em que uma das partes (Mudarib) contribui com os seus conhecimentos 

específicos na operação em causa e no trabalho que esta possa originar e a outra 

parte (Rab Al Mal) contribui com capital. 

• MUSHARAKA: O contrato de Musharaka são instrumentos de investimento muito 

similares aos contratos de Mudaraba, assentes na estrutura de uma parceria com o 

objectivo da partilha de risco por um projecto Shariah Compliant  e na repartição dos 

proveitos e custos desse mesmo projecto, pelas diversas partes envolvidas. 

CONTRATOS DE PARCERIA 



Estrutura de Contrato Musharaka 

INVESTIDOR 
(RAB AL-MAL) 

GESTOR 
(MUDARIB) 

Capital 
Experiencia e  

Gestão dos Fundos 

Partilha 
Lucros 

e Perdas 

Mudarib 
Fees 

1 1 

3 3 

Estrutura de Contrato Mudaraba 

 

PARTNERSHIP 
 

 

PROJECTO 
 

INVESTIDOR 
 

INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA 

Activos 
Corporeos 

Ou Incorporeos 
Cash Flow 

PARTNERSHIP 
PROJECTO 

Partilha 
Lucros 

ou Perdas 

Partilha 
Lucros 

ou Perdas 
1 1 

2 2 

1 2 



• MURABAHA: A palavra Murabaha deriva da palavra Árabe ganho e é utilizada 

habitualmente nos países Árabes como uma palavra que significa venda. Na indústria 

do Islamic Finance é entendida como uma operação de aquisição de activos com 

pagamentos diferidos. 

• Este tipo de transacção ocorre quando um determinado agente económico decide 

adquirir um determinado activo, mas não tendo capacidade monetária para o realizar 

ou mesmo por estratégia financeira, decide contratar um intermediário financeiro 

Islâmico para que este compre o referido activo e que lhe venda (de imediato ou 

não), acrescido de um markup (ganho da Instituição Financeira) com plano de 

pagamentos diferidos. 

• TAWARRUQ: A indústria das Finanças Islâmicas tem acompanhado as necessidades 

dos seus utilizadores e exemplo dessa evolução é a introdução do contrato Tawarruq 

para financiamento do capital de giro de uma organização onde não existe um  activo 

específico para ser adquirido. 

CONTRATOS MURABAHA 



FORNECEDOR 
 

CLIENTE 
 

V enda do Activo 

INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA 

Revenda do Activo 

Pagamento Preço de Aquisição 
Pagamento Preço da Revenda  

Acrescido de um markup (diferido) 

Estrutura de Contrato MURABAHA 

BROKER 
 

INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA  

CLIENTE 
 

BROKER 
 

Estrutura de Contrato TAWARRUQ 

Venda do Activo 

Pagamento do 
Preço de Compra 

Revenda do Activo Revenda do Activo 

Pagamento do 
Preço de Venda 

Pagamento diferido da 
Revenda + Markup 



IJARA:  Ijara é um contrato bilateral em que um dos intervenientes (mujir) transfere o 

usufruto de um serviço ou de um bem para o outro interveniente (mustajir) em troca de 

uma renda (ujrat) por um determinado período.  

• A operação financeira Ijara é equivalente a um contrato híbrido de uma locação 

financeira e de uma locação operacional nas finanças convencionais. A sublocação 

do bem é permitida desde com a autorização da sociedade locadora . 

• O contrato Ijara tipicamente é finalizado com a aquisição do activo por parte do 

locatário numa data pré-determinada (semelhante a um leasing financeiro 

tradicional), se tal transferência não ocorrer, o locatário entrega novamente o activo 

e se este tiver em boas condições a sociedade financiadora pode celebrar um outro 

contrato Ijara com outro cliente, ou então aliená-lo e receber um valor residual. 

• As rendas são compostas pelo preço de aquisição acrescido de um prémio, que acaba 

por ser proveito da sociedade financiadora pelos serviços prestados.  

CONTRATO IJARA 



FORNECEDOR 
 

CLIENTE 
 

V enda do Activo 

INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA ISLÂMICA 

Locação do Activo 

Pagamento Preço de Aquisição 
Pagamento da Locação 

(= preço de aquisição + premio) 

Estrutura de Contrato IJARA 



INSTRUMENTOS DE INVESTIMENTO 
COLECTIVO ISLÂMICO 



DEFINIÇÃO:  

• O mercado tradicional de títulos mobiliários de dívida, nomeadamente o de 

obrigações (Bonds) está proibido pela Lei Islâmica. É entendido pela Jurisprudência 

Islâmica que uma obrigação está sujeita à Riba, pois existe obrigatoriedade de 

pagar/receber um juro , para alem da existência de um retorno predeterminado. 

• Face à necessidade de captação de recursos financeiros por parte das empresas, o 

sector da Finança Islâmica, criou o seu próprio modelo de Bond, os Sakk, em plural 

Sukuk, vulgarmente conhecidos como Islamic Bonds  

• SUKUK – as Sukuk constituem título mobiliário (certificado ou note) que representa a 

detenção parcial de determinado activo ou conjunto de activos.  

• Os Sukuk têm sempre subjacentes activos da organização, independentemente serem 

corpóreos ou incorpóreos. As Sukuk não têm o mesmo significado que uma posição 

de capital numa  determinada empresa (equity).  

• A Sukuk é uma posição sobre um determinado activo ou conjunto de activos. 

SUKUK 



• SUKUK AL-MUDARABA: Sukuk al-Mudaraba é um título que divide (titulariza) o 

capital de uma operação de Mudaraba em unidades iguais, registadas em nome dos 

detentores das mesmas. Os portadores (subscritores) de Sukuk são considerados 

como os titulares da operação Mudaraba e beneficiam de todos os proveitos 

originados na proporção do capital que possuem. 

• Quando se compara um Sukuk al-Mudaraba com veículos convencionais, pode-se 

dizer que as unidades são equiparadas a acções de um trusteeship. O SPV vai actuar 

sempre como trustee de um trust Project em nome e por conta dos investidores. 

TIPOS DE SUKUK – Sukuk Al-Mudaraba 



ESTRUTURA DE SUKUK AL-MUDARABA: 

SUKUK 
(INVESTIDORES) 

SPV 
(EMITENTE) 

Subscrição de 
Capital 

1 

Emissão de 
Certificados 

1 

PROJECTOS 
(SHARIA’ COMPLIANT) 

MANAGER 
(MUDARIB) 

Gestão do 
Projecto 

3 
Capital 2 

Proveitos 
(Se existirem) 

4 Divisão dos  
Proveitos e 
Custos 

4 

Retorno 5 



• SUKUK AL-MUSHARAKA: no contrato Sukuk al-Musharaka, normalmente um SPV 

assume a figura de partner que representa os investidores. O outro partner é o 

Musharik, tipicamente um banco de investimento Islâmico, que contribui com activos 

corpóreos ou activos financeiros, podendo mesmo contribuir com capital. 

• Essa relação faz com que o Musharik seja o gestor do contrato de Musharaka. 

• Todos os providers de capital podem (se o contrato assim estipular) participar na 

gestão do projecto, mas podem também não fazê-lo, existindo um direito, mas não 

uma obrigação. 

• Os lucros da operação são distribuídos pelos partners em rácios previamente 

acordados, em que as perdas (se existirem) são suportadas por cada partner na 

proporção do capital investido. 

TIPOS DE SUKUK Sukuk Al-Musharaka 



ESTRUTURA DE SUKUK AL-MUDARABA: 

SUKUK 
(INVESTIDORES) 

SPV 
(EMITENTE) 

Subscrição de 
Capital 

1 

Emissão de 
Certificados 

1 

PROJECTOS 
(SHARIA’ COMPLIANT) 

ORIGINADOR 
(MUSHARIK) 

3 
Capital 2 

Divisão dos  
Proveitos e 
Custos 

4 Divisão dos  
Proveitos e 
Custos 

4 

Retorno 5 

Bens e ou  
Capital +  
Gestão do 
Projecto 



• Para qualquer uma das estruturas Sukuk apresentadas, o rating do título é um factor 

chave na distribuição do mesmo, sendo um elemento fundamental no sucesso ou 

insucesso da operação de colocação. 

• As agências internacionais de rating como a Fitch, Standard & Poor´s e Moody´s 

desde o início dos anos noventa começaram a ver a importância do mercado de 

Sukuk, nomeadamente a necessidade de os emitentes terem um título com rating 

comparável em qualquer parte do mundo.  

• Actualmente, as referidas casas de rating possuem divisões específicas para o 

mercado de finanças Islâmicas. 

• A análise por parte das casas de rating internacional não passa pela verificação 

exaustiva das regras Shariah (assumindo que esta verificação é da responsabilidade 

do Sharia’ Committee), a análise realizada pelas Agências de rating, é focalizada nos 

aspectos financeiros e jurídicos da transação e na qualidade do emissor. 

SUKUK - RATING 



• A jurisdição do SPV é fundamental para o sucesso de uma operação de captacao de 

fundos.  

• A colocação bem sucedida de um produto financeiro, passa também pela escolha de 

um centro financeiro, que deverá ser: global; fiscalmente eficiente; possuidor de 

capital humano qualificado e imune a alterações político sociais profundas. 

• Actualmente os principais centros financeiros que acolhem e dinamizam o mercado 

de Sukuk são: o Dubai, Bahrain, Malásia, Luxemburgo e Irlanda. 

• As principais operações de Sukuk estão sempre associadas a um cross-border, 

utilizando para isso diversas Bolsas de Valores internacionais para a promoção dos 

títulos e permitindo melhores níveis de criação de liquidez. 

• Historicamente, as operações Sukuk têm sido colocadas em mercado primário e 

subscritas primordialmente pelo sector institucional.  

• O sector de retalho tem também sido utilizado pelos bancos de investimento, que 

fazem o book-running da operação, tanto em IPOs, como em vendas directas aos 

balcões. 

SUKUK - DISTRIBUIÇÃO 



SUKUK - EXEMPLOS 

EMITENTE TIPO MONTANTE 
ANO DE 

EMISSAO 
RATING 

Malaysia Global Sukuk Inc. Ijarah $ 600 million 2002 
A3 (Moody’s),  

A- (S&P) 

LMC Bahrain Sukuk Co. Ijarah $ 250 million 2003 A (S&P) 

Qatar Global Kukuk Ijarah $ 700 million 2003 AA- (S&P) 

IDB Trust Services Ijarah $ 500 million 2005 AAA (S&P) 

Abu Dhabi Islamic Bank Musyarakah $ 800 million 2006 
A2 (Moody’s),  

A (Fitch) 

East Cameron Gas Musyarakah $ 165 million 2006 CCC+ (S&P) 

SIB Sukuk Co. Ltd. Musyarakah $ 225 million 2006 
A1 (moody’s) 

A (S&P) 

DIB Sukuk Musharakah $ 750 million 2007 BBB+ (S&P) 

DIFC Sukuk Mudharabah $ 1.5 billion 2007 A+ (S&P) 

Fonte: Bloomberg 



SUKUK – EXEMPLOS 1/3 

Originador / Cliente Estado Federal da Saxony Anhalt – Alemanha 

Emitente Stichting Sachsen Anhalt Trust (SPV Holandes) 

Montante Euros 100 milhões 

Maturidade 2009 

Estrutura Ijarah 

Activos Imoveis pertencentes ao Governo Alemão 

Recurso Limitado aos activos do Trust 

Rating AA- (S&P) 

Fixo / Variável Variável – Euribor 6M + 1bp 

Investidores Institucionais – 60% Médio Oriente e 40% Europa 

Lei Comercial Republica Federal da Alemanha 

Bolsa de Valores Luxemburgo 

Fonte: Bloomberg 



SUKUK – EXEMPLOS 2/3 

Originador / Cliente East Cameron Gas Co. 

Emitente SPV em Delaware 

Montante $ 165 milhões 

Maturidade 2019 

Estrutura Musharakah 

Activos Plataforma de Gás 

Recurso Limitado aos activos do SPV 

Rating CCC+ (S&P) 

Fixo / Variável Rendimento Expectável anual de 11.25% 

Investidores Institucionais – Investidores Norte Americanos 

Lei Comercial Estados Unidos da América 

Bolsa de Valores - 

Fonte: Bloomberg 



SUKUK – EXEMPLOS 3/3 

Originador / Cliente May Bank 

Emitente MBB Sukuk Inc (Labuan) 

Montante $ 300 milhões 

Maturidade 2017 

Estrutura Musharakah 

Activos Activos pertencentes ao Maybank 

Recurso Limitado aos activos do SPV 

Rating BBB+ (S&P) 

Fixo / Variável Variavel – 6m Libor + 33bps 

Investidores Institucionais: 65% Ásia, 23% Europa, 13% Médio 
Oriente 

Lei Comercial Reino Unido 

Bolsa de Valores Singapura e Labuan (Malásia) 

Fonte: Bloomberg 



INTRODUÇÃO:  

• Os Fundos de Investimento, como organismos de investimento colectivo, são 

estruturados consoante as jurisdições e respectivos enquadramentos legais onde são 

domiciliados. Podem ser estruturados como Unitised funds, como Partnership e até 

podem ter a figura legal de Limited company. 

• Os primeiros fundos de investimento Islâmicos criados, tiveram sempre um âmbito 

local, quer ao nível da selecção dos activos, como da distribuição aos investidores.  

• A política de investimentos sempre recaiu nos produtos de investimento islâmico, 

como Ijarah e Murabaha. 

• Com a entrada dos grandes intermediários financeiros internacionais nas Finanças 

Islâmicas, o critério da política de investimentos foi-se modificando e apareceram os 

primeiros Equity funds e os Private Equity funds.  

• Actualmente, estas classes de fundos de investimento são as que apresentam maior 

importância na actividade de Islamic asset management. 

FUNDOS DE INVESTIMENTO 



• Um fundo de investimento de acções que tenha que cumprir com as regras Shariah, 

terá para alem da tradicional análise de investimento,  realizar  duas triagens, uma à 

indústria onde a empresa opera e a outra financeira. 

• A triagem realizada à indústria passa pela observação de quais as empresas que 

operam em actividades Haram (proibidas) e as que operam em actividades Halal 

(permitidas) pela Shariah. 

• A análise da empresa é feita numa óptica global, com identificação de todas as 

divisões e unidades de negócio geradoras de receitas na empresa e no grupo. 

• Em relação à análise da situação financeira da empresa, as principais autoridades de 

supervisão das Finanças Islâmicas, bem como, os principais Scholars, recomendam 

que um investimento pode ser Halal se a empresa apresentar os seguintes rácios: 

• Total debt / market Cap < 33%; 

• Financial Income/ Total revenues < 5%  

• Account receivables/ Total assets < 45%. 

 

EQUITY FUNDS 



EQUITY FUNDS – Índices Islâmicos 
 

Regras utilizadas na Triagem 

Indices Mercado 
Total Debt / 
market Cap 

Interest Income / 
Total Revenues 

Cash + interest 
bearing  / market cap 

Account receivables 
/ Total Assets 

Dow Jones Islamic 
World Index 

Global 33% 33% 33%  5% 

FSTE Global Shariah 
Index 

Global 33% 50% 33%  5% 

S&P Shariah Index Global 33% 49% 33%  5% 

MSCI Global Islamic 
Index 

Global 33% 70% 33%  5% 

Dow Jones Hong 
Kong Islamic Index 

China 33% 49% 33%  5% 

Parsoli Islamic  
Equity Index 

India 33% 45% 33%  10% 

Fonte: Bloomberg 



• A essência dos produtos de financiamento e investimento regidos pela Shariah têm 

sempre associado modelos de profit and loss sharing, logo a essência da indústria de 

private equity é similar aos modelos Islâmicos, na partilha dos riscos e perdas dos 

investimentos que são efectuados 

• As principais estruturas utilizadas pelos IPE são os contratos de partnership 

Mudaraba ou Musharaka e o contrato Wakalah.  

• A forma jurídica dos veículos é para a maioria dos Scholars irrelevante, desde que as 

regras Shariah estejam totalmente a ser cumpridas. 

• Normalmente e à semelhança da indústria de Private equity tradicional, a forma 

jurídica partnership é a mais usada, onde o intermediário financeiro Islâmico é o 

general partner e os investidores são os Limited partners.  

• Outras formas jurídicas podem ser utilizadas como sociedade anónimas comuns ou 

Unitised / mutual funds 

PRIVATE EQUITY FUNDS 



ISLAMIC PRIVATE EQUITY FUND 
Processo de Investimento 

PESQUISA DE UMA OPERAÇÃO 
 

CORE BUSINESS 

ANÁLISE PRELIMINAR 
 

DUE DILIGENCE 
 

FINANCEIRA TÉCNICA 

Não 
Sim 

DECISÃO DE INVESTIMENTO 
 

ELIMINADA APROVAÇÃO SHARIAH 
 

COMITÉ DE INVESTIMENTOS 
 



ÁREAS DE APOIO TÉCNICO  
ESPECIALIZADO 



• Estruturação de Operações e Contratos de Financiamento Islâmico e  Convencional, 

• Identificação e Selecção de Lead Managers,  

• Negociação junto das instituições financeiras da região dos termos e condições para a 

obtenção de financiamentos, 

• Coordenação e elaboração de toda a documentação legal de suporte aos diferentes 

contratos e estruturas de financiamento (nomeadamente documentação para os 

mercados de capitais e documentação para as transações Sharia-compliant) 

• Identificação e selecção de diferentes prestadores de serviço quando necessários, 

nomeadamente a equipe legal, auditores, avaliadores independentes, os “payment 

agents”, entre outros. 

ÁREAS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO 



PLANEAMENTO E CRONOGRAMA  



PLANEAMENTO E CRONOGRAMA 



CONTACTOS 



ROYAL CAPITAL FZE 

Emirates Towers -  Level 41 

Sheikh Zayed Road  

PO Box 31303, Dubai – United Arab Emirates 

(PH) +971 4 31 32043 

(FX) +971 4 31 32327 

(@) raul.silva@altavisa.pt 
 

ALTAVISA – GESTÃO DE PATRIMÓNIOS SA 

Rua Roberto Ivens 1280 – 1o Andar 

4450-251 Matosinhos - Portugal 

(PH) +351 226 057 840 

(FX) +351 226 057 849 

(@) jc.lopes@altavisa.pt 
 

GARANTIA SEGUROS SA 

Edificio Modus Vivendi  

Ingombota - Luanda - Portugal 

(PH) +244 935 728 882 

(FX) +244 222 390 663 

(@) geral@garantia.co.ao 

 

 

 

 

CONTACTOS 


