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1. Objectivo da revisão



• Apresentar a  Proposta de alteração do Regulamento das Sociedades Gestoras de Mercados 

Regulamentados;

• Colher contribuições ou sugestões de melhoria.

1. Objectivo da Sessão 



Revogação do Regulamento n.º 3/14, de 30 de Outubro, que estabelece as condições de

funcionamento das Sociedades Gestoras de Mercados Regulamentados (SGMR), de câmaras

de compensação, de sistemas centralizados e de liquidação de valores mobiliários.

1. Objectivo da Revisão

Temas sujeitos a alteração:

• Capital social mínimo;

• Cálculo dos fundos próprios regulamentares;

• Plano contabilístico;

• Prestação de informações;

• Estrutura orgânica;

• Auditoria externa;

• Registo.



2. Estrutura da Revisão 



2. Estrutura da Proposta de Alteração

Capítulo I – Disposições Gerais

Capítulo II – Participações Qualificadas

Capítulo III – Governação Societária

Capítulo IV – Registo

Capítulo V – Disposições Finais

25 artigos, 

5 capítulos,

1 anexo.



3. Âmbito da Alteração 



3. Âmbito da Alteração

Artigo 2.º 

(Capital Social Mínimo)

O Capital Social Mínimo para 

constituição de uma SGMR é

descrito em Kwanzas 

Indexar o valor em USD

• No caso de as entidades gestoras

referidas nos números anteriores

exercem cumulativamente mais de

uma das actividades mencionadas,

o respectivo CS não poderá ser

inferior à soma do capital exigido

para cada uma daquelas actividades

• O capital social mínimo fixa-se em

KZ 300.000.000,00 (trezentos

milhões de Kwanzas), sempre que o

resultado da soma referida no

numero anterior ultrapassar este

ultimo valor.

Actual Proposta

• No caso de as entidades gestoras

referidas nos números anteriores

exercem cumulativamente mais de

uma das actividades mencionadas,

o respectivo CS não poderá ser

inferior à soma do capital exigido

para cada uma daquelas

actividades, até ao limite máximo de

AKZ 300.000.000,00(trezentos

milhões de Kwanzas).



3. Âmbito da Alteração

Artigo 4.º

(Planos 

Contabilístico)

Artigo 3.º

(Fundos 

próprios 

regulamentares)

CONTIF

Elementos a 

agregar

PGCA

Elementos a 

agregar 

Elementos a 

deduzir
Elementos a 

deduzir

Actual Proposta



3. Âmbito da Alteração

Artigo 7.º (Prestação 

de informação 

Financeira)

Artigo 16.º (Relatório 

Anual sobre Governo 

Societário e Controlo 

Interno)

Artigo 18.º (Auditor 

externo)

Definição da data para submissão 

de informação à CMC

Parecer do Auditor sobre as 

Demonstrações Financeiras

Órgão de Administração da 

entidade gestora deverá aprovar

N/A

Definição da data  via Instrução da CMC

Parecer completo do auditor sobre as 

Demonstrações Financeira 

Assembleia Geral da entidade gestora 

deverá aprovar

Nos casos em que a sociedade gestora 

é de domínio publico, a contratação do 

auditor deve ser feita através de 

concurso publico

Actual Proposta



3. Âmbito da Alteração

Artigo 19.º 

(Instrução do 

pedido de 

registo)

Para além dos elementos previstos no 

artigo 27.º do Decreto Legislativo n.º 

6/13, de 10 de Outubro, deve incluir:

a) Código deontológico

b) Identificação dos responsáveis 

pelas unidades funcionais 

previstas no n.º 3 do artigo 12.º

c) Os procedimentos do controlo 

interno previstos na alínea e) do 

artigo 27.º do Decreto n.º 6/13 

A entidade gestora deve ser 

instruído com os seguintes 

elementos:

a) Relativos a sociedade

b) Relativos aos accionistas

• Pessoas singulares

• Pessoas colectivas 

c)   Relativos aos membros dos 

órgãos sociais 

d)   Declaração adicional de cada 

administrador

PropostaActual



4. Questões 



Questões 

• Como avalia a proposta de alteração de Regulamento das SGMR, nomeadamente quanto 

às seguintes matérias:

 Capital social mínimo vs desvalorização do AKZ;

 Estrutura orgânica vs órgão de auto-regulação independente.
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