
A GOVERNAÇÃO DOS ORGANISMOS
DE INVESTIMENTO COLECTIVO

09/07/2021



1. Enquadramento Conceptual

2. Governação de OIC

3. Pilares da Governação dos OIC 

3.1. Controlo Interno – Compliance Officer

3.2. Controlo Externo – Entidade Depositária e Auditor Externo

4. Relação SGOIC e Depositário 

5. Deveres de Reporte à CMC e ao Mercado

Agenda



1. Enquadramento Conceptual



1. Enquadramento Conceptual

OIC – Organismos de Investimento Colectivo

Os OIC são instituições de investimento colectivo que integram contribuições recolhidas junto do

público, tendo por fim o investimento colectivo de capitais, segundo o princípio da divisão de riscos e

o princípio da prossecução do interesse exclusivo dos participantes (ex vi n.º 1 do art. 2.º do Decreto

Legislativo Presidencial n. 7/13).
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2. Governação dos OIC 



A Governação dos OIC respeita a um conjunto de regras que visam impor transparência na

actividade de gestão desenvolvida pela Sociedade Gestora.

• Surge ligado ao problema da separação entre a propriedade (participantes) e controlo

(Entidade Gestora).

Governação de OIC
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2. Governação de OIC

SGOIC – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo

o A Gestão de OIC é geralmente exercida por uma Entidade Gestora, quer se trate de um OIC de

natureza contratual (caso em que a gestão é sempre assegurada por uma Entidade Gestora), ou de

um OIC que assuma a forma societária (sempre que a gestão não assegurada pela própria Sociedade

de Investimento, sendo designada pelo Órgão de Administração, uma Entidade externa para a Gestão

do Investimento).

o Entidades Gestoras são Instituições financeiras não bancárias que têm como objecto social a gestão

profissional de um ou mais organismos de investimento colectivo, bem como a comercialização de

unidades de participação e a prestação de serviços de consultoria de investimentos nos termos

que sejam permitidos por Lei (ex vi n.º 63 do art. 3.º da Lei 14/21 – Regime Geral das Instituições

Financeiras).



Relação OIC e SGOIC

• A relação entre a Entidade Gestora e os participantes é formalizada por contrato,

sendo que o acto da subscrição implica a aceitação do disposto nos documentos

constitutivos do OIC e confere à entidade gestora os poderes necessários para realizar

os actos de administração do OIC, n.º 2 do artigo 17.º do RJOIC

Formalização da Relação entre os Participantes e a SGOIC

• Dentro da estrutura organizativa do OIC existe, portanto, um jogo entre a autonomia

da vontade (ou liberdade negocial) dos participantes, que aceitam a conformação da

sua relação com a entidade gestora através do regulamento de gestão e a

independência e autonomia da entidade gestora na gestão do OIC.

Dicotomia: Interesses do OIC e Autonomia da Gestora 

2. Governação de OIC



• Prossecução do exclusivo e melhor interesses dos participantes, por contraposição aos

interesses de terceiros e do próprio operador, destacando-se as seguintes entidades:

• Sociedade Gestora – Artigo 35.º RJOIC;

• Administradores da SGOIC -N.º 2 do artigo 58.º do RJOIC;

• No âmbito da subcontratação  - Alínea f) do n.º 1 e n.º 3, ambos do artigo 48.º do 

RJOIC.

Dever Fiduciário

Relação OIC e SGOIC

2. Governação de OIC



A relação entre a SGOIC e o OIC é uma relação típica de agência em que o ‘distanciamento’

entre os participantes e a SGOIC (que actua enquanto “agente” dos participantes) é

significativo, havendo a necessidade de outros intervenientes para a garantia de que a

conduta do agente se conforme sempre com o cabal cumprimento desse dever fiduciário.

 Podem surgir intervenientes no plano interno bem como externo

3. Pilares da Governação dos OIC 

Interno – Compliance Officer

Externo – Entidade/Auditor/PAI



3.1. Controlo no Plano Interno: Compliance Officer

A consagração de uma função de compliance da respectiva actividade e pela existência do respectivo

compliance officer, nos termos n.º 2 e alínea a) do n.º 3 do artigo 10.º do Regulamento n.º 1/15.

Devem ser atribuídos ao compliance officer especiais deveres de reporte à respectiva administração, mas

também à Entidade Depositária e ao regulador do OIC, das situações irregulares detectadas, al. a) do n.º

3 artigo 10.º do regulamento n.º 1/15.

Compliance Officer



Depositário 

A Sociedade Gestora do OIC deve, mediante contrato escrito, confiar os instrumentos financeiros que

integram o património do OIC a uma única entidade depositária (ex vi n.º 1 do art. 60.º do RJOIC).

Só podem ser entidades depositárias as instituições financeiras bancárias com sede em Angola (ex vi n.º

2 do art. 60.º do RJOI).

3.2 Controlo no Plano Externo



Entidade responsável pela prestação de serviço de registo, custódia dos instrumentos financeiros que

integram o património do OIC, bem como a fiscalização do cumprimento do previsto nos documentos

constitutivos do OIC e demais legislação aplicável.

A entidade depositária representa a primeira linha de defesa da industria dos OIC, tendo em conta a

sua função de vigilância e garante perante os participantes dos OIC.

Depositário 

3.2 Controlo no Plano Externo



Funções Operacionais, Administrativas e Financeiras

i. Operações envolvendo unidades de participação;

ii. Cálculo das unidades de participação; e

iii. Fiscalizar e garantir o cumprimento da legislação aplicável e dos documentos constitutivos do OIC

Função de Guarda de Ativos 

i. Instrumentos financeiros; e

ii. Demais Activos.

3.2 Controlo no Plano Externo

Depositário 



o O Auditor externo é um profissional que realiza uma auditoria em conformidade normas

internacionais de auditoria e emite uma opinião sobre a situação económico-financeiras

das demonstrações financeiras de uma empresa, entidade pública, outra pessoa jurídica ou

organização, e que é independente da entidade que está sendo auditada e que ao final da

auditoria apresenta um relatório de auditoria imparcial e independente.

o Intervém na certificação de informações financeiras dos OIC, transmitindo a necessária

confiança aos agentes sobre a qualidade da informação financeira que são chamados a

certificar.

Auditor 

3.2 Controlo no Plano Externo



o O exercício da actividade de auditoria está sujeito a Registo na CMC - n.º 1 do art. 4.º do

Regulamento 2/15 de 15 de Maio – Sobre Requisitos de Registo e Regras a Observar na pelas

Empresas de Auditoria (Regulamento 2/15).

o A actividade de Auditoria no Mercado de Valores Mobiliários pode ser exercida por Sociedades

de Peritos Contabilistas e Contabilistas legalmente habilitados em Angola e que sejam dotados

de meios humanos, materiais e financeiros necessários para assegurarem a sua idoneidade,

independência e competência técnica, n.º 2 do art. 4.º do Regulamento 2/15.

3.2 Controlo no Plano Externo

Auditor 



Nos relatórios e contas dos OIC, o auditor deve pronunciar-se, nomeadamente, sobre:

o A adequada avaliação efectuada pela entidade gestora dos valores do FIM, em especial no

que respeita aos valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário não admitidos à

negociação em mercado regulamentado e aos derivados transaccionados fora de mercado

regulamentado;

o O cumprimento dos critérios de avaliação definidos nos documentos constitutivos;

o O controlo dos movimentos de subscrição e de resgate das unidades de participação (ex vi

n.º 4 do art. 147º do RJOIC)

3.2 Controlo no Plano Externo

Auditor 



o O auditor comunica à CMC os factos, que conheça no exercício das suas funções, que

sejam susceptíveis de constituir infracção às normas legais ou regulamentares que regulam

a actividade dos OIC ou de levar à elaboração de um relatório de auditoria que exprima

uma opinião com reservas, uma escusa de opinião ou uma opinião adversa (ex vi n.º 2 do

art. 75º do RJOIC).

3.2 Controlo no Plano Externo

Auditor 



3.2 Controlo no Plano Externo

Perito Avaliador de Imóveis 

o Os Peritos Avaliadores de Imóveis (PAI) são pessoas singulares ou colectivas, que de acordo com uma

remuneração previamente estabelecida realizam a avaliação dos imóveis que integram a carteira dos

OIC Imobiliários (n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento n.º 1/14 de 31 de Janeiro – Regulamento de PAI

de OIC (RPAI).

o Os PAI estão sujeitos a registo individual junto da CMC, nos termos do n.º 1 do artigo 78.º RJOIC.

o Os PAI são chamados a intervir apenas para o seguimento dos OIC Imobiliários, conferindo à Entidade

Gestora e aos participantes a informação objectiva e rigorosa relativamente ao melhor preço que

poderia ser obtido, caso o imóvel fosse alienado no momento da avaliação, em condições normais do

mercado (art. 9.º do RPAI).



4. Relação SGOIC e Depositário



4. Relação SGOIC e Depositário

• O Depositário não pode exercer actividades em relação ao OIC 

ou à SGOIC susceptíveis de gerar conflitos de interesses.

Ligada à Sua 

Actividade

• O Depositário deve controlar a actividade da SGOIC de forma a

garantir que não ocorram conflitos de interesse que possam

pôr em perigo os interesses dos participantes.

Ligada à SGOIC

As regras fundamentais no que se refere à actuação do depositário, ínsitas nos arts. 35.º e 62.º,

ambos do RJOIC, determinam que este deve atuar, no exercício das respetivas funções, com

honestidade, equidade, profissionalismo e independência.

Dupla Vertente do dever de independência do Depositário



4. Relação SGOIC e Depositário

o Para o exercício das funções de Depositário (Funções Operacionais, Administrativas e Financeiras

e Função de Guarda de Activos) tal como definidas na Lei, deverão constar, no contrato a celebrar entre a

entidade gestora e o depositário, os mecanismos de troca de informações e de conciliação dos registos das

UP.

o Um outro aspeto relevante prende-se com a fiscalização pelo depositário do cumprimento pela entidade

gestora dos deveres legais relativos ao combate ao branqueamento de capitais e financiamento do

terrorismo, al. a) do n.º 1 art. 62.º do RJOIC.

o Esta temática releva em duas vertentes:

i. No que se refere às operações de subscrição e resgate realizadas pelos participantes e,

ii. No âmbito das operações realizadas por conta dos OIC.



o É frequente no mercado nacional, os depositários do OIC também actuarem como entidades

comercializadoras das UP pelo que, as entidades gestoras poderão delegar-lhes a execução do dever de

identificação e diligência em relação às subscrições de UP pelos investidores.

o No âmbito do contrato a celebrar, deve ser definida a Entidade com a obrigação de proceder ao

cumprimento das Obrigações de Identificação e diligência, nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 5/20 de 27

de Fevereiro – Lei de BC/FT/PADM.

o No que se refere às operações efectuadas por conta dos OIC, competirá à Entidade Gestora a realização das

diligências necessárias para dar cumprimento à Lei 5/20 quanto às contrapartes que contratam com os OIC.

o Devem ser igualmente estabelecidos mecanismos de controlo desta diligência pela Entidade Gestora, caso a

obrigação seja contratualmente atribuída a outra Entidade.

4. Relação SGOIC e Depositário



4. Relação SGOIC e Depositário

Nos casos quem o depositário seja uma entidade que pertença ao mesmo grupo da entidade

gestora, deverão ser implementadas as seguintes medidas para o cumprimento do disposto nos

arts. 35.º e 62.º, ambos do RJOIC.

o Separação funcional e hierárquica entre ambas Entidades; e

o Realização de uma monitorização contínua das potenciais situações de conflito de interesses e

proceder-se à sua divulgação junto dos participantes.

Situação particular da SGOIC e Depositário pertencentes ao mesmo Grupo 

Tal regime visa evitar que a confusão entre os papéis destas duas entidades impedisse o controlo

efectivo da actividade do OIC e da entidade gestora pelo depositário, em detrimento dos interesses

dos participantes.



o A Entidade Gestora e a Entidade Depositária respondem solidariamente, perante os participantes, pelo

cumprimento os deveres legais e regulamentares aplicáveis e das obrigações decorrentes dos

documentos constitutivos dos OIC (n.º 2 do art. 36º do RJOIC).

4. Relação SGOIC e Depositário



5. Deveres de Reporte à CMC e ao Mercado



• Informação Financeira Mensal (balancetes), no prazo máximo de 8 (oito) dias úteis, nos

termos previstos nas alíneas a) do n.º 1 da Instrução n.º 004/CMC/08-2020 , de 26 de Agosto,

sobre a prestação de informação dos Organismos de Investimento Colectivo.

• Informação Financeira Semestral Auditada, no prazo máximo de 2 meses contados desde a

data do termo do semestre anterior, nos termos previstos nas alíneas b) do n.º 1 da Instrução

n.º 004/CMC/08-2020, de 26 de Agosto, sobre a prestação de informação dos Organismos de

Investimento Colectivo

5. Deveres de Reporte à CMC e ao Mercado

Informações à CMC



• Informação Financeira Anual Auditada, no prazo máximo de 4 meses contados desde a data

do termo do exercício anterior, nos termos previstos na alínea d) do n.º 1 da Instrução n.º

004/CMC/08-2020, de 26 de Agosto, sobre a prestação de informação dos Organismos de

Investimento Colectivo

5. Deveres de Reporte à CMC e ao Mercado

o Documentos constitutivos – al. b) do n.º 1 do artigo 16.º e art. 145.º, ambos RJOIC.

o Publicação do R&C dos OIC – art. 148.º do RJOIC;

o Comunicação da Suspensão das Subscrições e Resgates – n. 4 do art. 98.º do regulamento n,º 4/14

de 30 de Outubro (ROIC).

Informações Gerais ao Mercado 



OBRIGADO!
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