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1.  OBJECTO



Sociedades Gestoras de Patrimónios

Objecto

Instituições financeiras não bancárias (IFNB)

• Gestão de bens pertencentes a terceiros

• Prestação de serviços de consultoria para investimento.



2.  ESTRUTURA DO DIPLOMA



Estrutura do diploma

O diploma contém: 9 artigos, 4 capítulos e 1 anexos

Capítulo IV – Disposições Finais

Anexo – Modelo de Informação a prestar

Capítulo I – Disposições Gerais

Capítulo II – Autorização para Constituição e Registo

Capítulo III – Critérios de Valorização da Carteira



3.  AUTORIZAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO E REGISTO



Autorização para constituição

O processo de Autorização para constituição e Registo das SGP rege-se pelo Regulamento n. 1/15, de 15 de Maio - dos

Agentes de Intermediação e Serviços de Investimento, sendo ainda para o registo acrescidos outros documentos* (Artigo

4.º).

Elementos relativos à Sociedade

Elementos relativos aos membros dos órgão sociais 

Declarações adicionais dos administradores

* Exemplares de cada modelo de contracto a usar no exercício da sua actividade

*Manuais de controlo interno que identifiquem as políticas e processos em matéria de práticas de 
reconciliação e controlo de registos.



Autorização para o registo

Requerimento a solicitar o registo

Cópia do Estatuto

Prova de capacidade económica e financeira dos accionistas fundadores

Estudo de viabilidade económica e financeira para os 3 primeiros anos

Indicação dos accionistas e especificação do capital de cada um

Exposição fundamentada sobre a adequação da estrutura accionista

Comprovativo da idoneidade dos accionistas

O processo de registo das SGP, além dos elementos constantes do regulamento dos Agentes de

Intermediação e Serviços de Investimento, incluí outros documentos* (n.º 2 do artigo 4.º)



4.  CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO DA CARTEIRA 



Critérios de valorização da carteira 

• Conversão de todos os valores em Kz nas respectivas taxas de câmbio (data de referência do BNA);

• Avaliação dos valores mobiliários com base no último preço do mercado ou, na ausência de preços de mercado

nos últimos 30 dias;

• Para os instrumentos do mercado monetário, observando os critérios de valorização extrapatrimonial do Plano

de Contas das IFNB;

• Para instrumentos derivados, com base nas margens constituídas e na ausência destas, com base no resultado

positivo que o cliente obteria caso o contracto fosse liquidado;

• Para a carteira de imóveis, o valor corresponde a média aritmética da avaliação efectuada por, pelo menos 3

peritos avaliadores de imóveis registados na CMC.



Informação a prestar à CMC

• Valor das carteiras por si geridas

• Prazos:

o Semestralmente, até final de Fevereiro e Agosto com o relatório final nos meses de Dezembro e Junho

anteriores;

o Sempre que solicitado pela CMC.



Carla Ferreira

contribuicoes.diploma@cmc.gv.ao

OBRIGADO!



www.cmc.gv.ao institucional@cmc.gv.ao


