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ANEXO I 

 

Idoneidade 

 

Responda “Sim” ou “Não” (assinale com X) às seguintes questões: Sim Não 

1. Alguma vez, em Angola ou no estrangeiro, lhe foi recusado, cancelado ou 

revogado o registo para o exercício de cargo de direcção ou gerência por 

autoridade de supervisão ou organismo com funções análogas, ou foi 

destituído do exercício de um cargo por entidade pública, ou foi inibido de 

tal exercício pelas autoridades competentes? 

  

2. Alguma vez, em Angola ou no estrangeiro, foi efectuada, por outra 

autoridade de supervisão, uma avaliação da sua idoneidade na qualidade 

de proposto responsável com função de gestão relevante? 

  

3. Alguma vez foi despedido, teve um vínculo cessado (de forma involuntária) 

ou foi destituído de cargo que exigia uma especial relação de confiança? 

  

4. Alguma vez foi proibido, por autoridade judicial, autoridade de supervisão 

ou organismo com funções análogas, de exercer cargos de direcção ou 

gerência em qualquer instituição? 

  

5. Corre termos, em Angola ou no estrangeiro, algum processo de falência ou 

insolvência contra si ou contra empresa por si dominada ou de que tenha 

sido director ou gerente? 

  

6. Alguma vez foi declarado, por sentença nacional ou estrangeira, falido ou 

insolvente ou responsável por falência ou insolvência de empresa por si 
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dominada ou de que tenha sido director ou gerente, em Angola ou no 

estrangeiro? 

7. Encontram-se em curso ou concluídos processos administrativos, criminais 

ou acções cíveis contra si ou contra a empresa por si dominada ou de que 

tenha sido director ou gerente que possam ter um impacto significativo 

sobre a sua solidez financeira ou existem outras circunstâncias desta 

natureza a atender? 

  

8. Alguma vez foi condenado por crimes de falência dolosa, falência por 

negligência, falsificação, furto, roubo, burla por defraudação, extorsão, 

abuso de confiança, usura, infracção cambial e emissão de cheques sem 

provisão ou falsas declarações e outros crimes de natureza económica 

previstos em legislação especial ou encontram-se em curso processos 

desta natureza, em Angola ou no estrangeiro? 

  

9. Corre termos em algum tribunal, em Angola ou no estrangeiro, qualquer 

outro processo de natureza criminal contra si ou contra alguma empresa 

de que seja ou tenha sido director ou gerente, não referido nos pontos 

anteriores ou foi condenado, ou tal empresa, em processo desta natureza? 

  

10. Alguma vez foi sancionado, em Angola ou no estrangeiro, pela prática de 

infracções às regras legais ou regulamentares que regem a actividade das 

instituições financeiras, quando a gravidade ou reiteração dessas 

infracções o justifique? 

  

11. Alguma vez uma empresa por si dominada ou em que tivesse exercido 

cargos de direcção ou gerência foi sancionada, em Angola ou no 

estrangeiro, pela prática de infracções às regras legais ou regulamentares 

que regem a actividade das instituições financeiras, quando a gravidade ou 

reiteração dessas infracções o justifique? 

  

12. No caso de ter respondido afirmativamente a alguma das questões 

anteriores, indique conforme aplicável: 

a) Factos que motivaram a instauração do(s) processo(s); 

b) Tipo(s) de crime ou de ilícito; 

c) A data da constituição como arguido, da condenação/sanção ou do 

arquivamento do processo; 

  



d) A pena ou sanção aplicada; 

e) O tribunal ou entidade que o condenou, sancionou ou que concluiu o 

processo; 

f) O tribunal ou entidade em que corre o processo e a fase do processo; 

g) A denominação da(s) empresa(s) envolvida(s) em processo de 

falência ou insolvência e a natureza do domínio por si exercido, bem 

como as funções exercidas nessa empresa; 

h) O fundamento da recusa de autorização ou de registo. 

 

Acrescente, se considerar relevante, o seu ponto de vista sobre os 

factos em causa e, se necessário, apresente as informações em documento 

anexo: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 
 

Experiência Académica e Profissional 
 

1. Instituições académicas e respectivos períodos: 

 

a) ____________________________                          Desde: ________________ 

                                                                                    

 Até: __________________ 

 

 
b) ____________________________                          Desde: ________________ 

                                                                                    

 Até: __________________ 

 

2. Funções desempenhadas e respectivos períodos: 

 

a) ____________________________                          Desde: ________________ 

                                                                                    

 Até: __________________ 

 

 
b) ____________________________                          Desde: ________________ 

                                                                                    

 Até: __________________ 

 

 

c) ____________________________                          Desde: ________________ 

                                                                                    

 Até: __________________ 

 

3. Outros dados: 

 

a) Principais responsabilidades relativas às funções desempenhadas 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b) Instituição _______________________________________________________ 

 

c) Ramo de actividade _______________________________________________ 

 

d) Último endereço conhecido da instituição ______________________________ 



e) Motivo de mudança da função anteriormente desempenhada: 

 

i. Demissão     

 

ii. Reforma      

 

iii. Despedimento    

 

 

iv. Outro   

 

Especificar as causas _________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

 

Declaração de Compromisso (boa gestão) 

 

Eu, ______________________________ [nome completo e cargo a que foi proposto] 

declaro, sob compromisso de honra, actuar no interesse desta com a diligência 

de um gestor criterioso e sem prejuízo dos interesses dos sócios e dos 

trabalhadores.  

 

Declaro ainda que estou consciente de que a prestação de falsas declarações 

constitui fundamento para a recusa ou cancelamento do registo, sem prejuízo da 

eventual aplicação de sanções penais ou transgressionais. 

 

Manifesto a minha inteira disponibilidade e o compromisso de desempenhar com 

toda a dedicação e integridade a função de que sou incumbido, para a gestão sã 

e prudente da instituição ou para a sua adequada fiscalização. 

 

Comprometo-me em comunicar a CMC, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da 

sua verificação, todos os factos susceptíveis de modificar alguma das respostas 

apresentadas. 

 

 

 

___________, aos ___ de _________ de _____ [Local e data] 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do responsável com função de gestão relevante 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

Assinatura conforme documento de identificação 

 


