
 
 

Novo diploma em consulta pública até ao próximo 

dia 19 de Maio 

Mercado  

André Samuel 

26/04/16 

 

A Comissão do Mercado de Capitais (CMC) submeteu a consulta pública, de 18 de Abril 

último a 19 de Maio próximo, o Anteprojecto de Regime Jurídico das Sociedades Gestoras 

de Patrimónios (SGP), segundo informa a instituição em nota no seu website.  

O referido diploma visa estabelecer o quadro normativo especialmente aplicável às SGP 

enquanto instituições financeiras não bancárias ligadas ao mercado de capitais e ao 

investimento, sujeitas à jurisdição da CMC. Define o objecto e o âmbito da actividade das SGP 

e consagra as regras relativas ao exercício da sua actividade no mercado de valores mobiliários 

e instrumentos derivados. A crescente dinamização do sistema financeiro angolano, em geral, e 

do mercado de valores mobiliários, em particular, obriga a que haja um acompanhamento 

efectivo, no âmbito da regulação, de todos os agentes que intervêm no referido mercado. 

 

"As sociedades gestoras de património, enquanto instituições financeiras não bancárias ligadas 

ao mercado de capitais e ao investimento, carecem de uma regulamentação específica que 

estabeleça, entre outros, o âmbito do seu objecto social, a forma que devem revestir e o exercício 

da sua actividade", refere. Com o objectivo de garantir a protecção dos investidores, o presente 

diploma consagra as regras a que as SGP devem obedecer nas relações que estabelecem com 

os seus clientes, e compete à CMC a supervisão das mesmas. Neste âmbito, a CMC, por 

regulamento, estabelece o capital social mínimo das SGP bem como pode estabelecer que os 

fundos próprios da SGP sejam, em qualquer momento, superiores a uma percentagem certa do 

valor global das carteiras geridas. 

De acordo com o diploma em apreciação, no desenvolvimento da sua actividade, as SGP podem 

realizar a subscrição, aquisição ou alienação de quaisquer valores mobiliários, certificados de 

depósito, bilhetes do tesouro, títulos de dívida pública, em moeda nacional ou estrangeira, com 

respeito às disposições legais aplicáveis a cada uma das operações referidas. As SGP podem 

ainda actuar na aquisição, oneração ou alienação de direitos reais sobre bens imóveis, metais 

preciosos e mercadorias transaccionadas em mercados regulamentados. Estão de igual modo 



 
 
autorizadas a celebrar contratos de opções, futuros e de outros instrumentos derivados, bem 

como a utilizar instrumentos do mercado monetário e cambial, para cobertura de risco de câmbio, 

de taxa de juro ou outros riscos financeiros e das carteiras por elas geridas. 

Em termos de restrições de actividade, as SGP estão impedidas legalmente de conceder crédito 

sob qualquer forma, de prestar garantias, de aceitar depósitos, de adquirir por conta própria 

valores mobiliários de qualquer natureza, de fazer parte dos órgãos de administração ou 

fiscalização de outras sociedades bem como de adquirir imóveis para além do limite dos seus 

fundos próprios. À luz do presente, as SGP não podem contrair empréstimos, excepto para a 

aquisição de bens imóveis ou equipamentos necessários à sua instalação e funcionamento, até 

ao limite máximo de 10% dos fundos próprios. No âmbito da relação com os clientes, não podem 

adquirir para estes valores mobiliários emitidos ou detidos por entidades que pertençam aos seus 

órgãos sociais ou que possuam mais de 10% do seu capital social.  

 

Questões para a consulta pública 

Sem prejuízo de outras questões, a CMC pede aos agentes do mercado, investidores, 

académicos e público em geral que se pronunciem sobre: 

1. O diploma consagra as melhores medidas para a protecção dos bens dos clientes sob a 

administração das sociedades gestoras de património? 

2.  Existe alguma disposição no presente diploma que inviabilize o desenvolvimento da 

actividade por parte das sociedades gestoras de património, em particular, e a 

dinamização do mercado de valores mobiliários, em geral? 

3.  Estão previstos no diploma todos os dispositivos que permitam que a administração dos 

bens de terceiros pelas sociedades gestoras de património seja feita com elevado grau 

de diligência e credibilidade? 

4.  Vê algum inconveniente em se permitir que as sociedades gestoras de património 

realizem operações com títulos de dívida pública de curto e de longo prazo? 

5.  As sociedades gestoras de património poderão adquirir para os seus clientes, mediante 

autorização escrita destes, valores mobiliários emitidos ou detidos por entidades que 

pertençam aos seus órgãos sociais ou que possuam mais de 10% do seu capital social? 

6. As sociedades gestoras de património poderão adquirir para os seus clientes, mediante 

autorização escrita destes, valores mobiliários emitidos ou detidos por entidades em cujo 

capital social participem em percentagem superior a 10% ou de cujos órgãos sociais 

façam parte um ou vários membros dos seus órgãos de administração, em nome próprio 

ou em representação de outrem, e os seus cônjuges e parentes ou afins do 1.° grau? 


