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DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA ABERTURA DE CONTA CLIENTE 
EMPRESAS OU ENTIDADES EQUIPARADAS 

EMPRESAS RESIDENTES CAMBIAL 

Sociedades por Quotas 
Carta de solicitação de abertura de conta dirigida ao Banco assinada 
por pessoas com poderes para o acto. 
Celebração da escritura pública em Diário da República ou Certidão 
Notarial e Estatuto. 
Certidão da conservatória do Registo Comercial com menos de 1 ano. 
Registo Estatístico. 
Cartão de Identificação Fiscal.  
Alvará Comercial.  
Documento de identificação válidos dos assinantes da conta (Gerentes). 
Documentação de identificação dos Sócios ou Beneficiários.  
Comprovativo da situação tributária regularizada. 
Procuração reconhecida notarialmente e documento de identificação 
do procurador (em caso de representação). 

Sociedades Anónimas 
Carta da Administração a solicitar a abertura de conta. 
Celebração da escritura pública em Diário da República ou Certidão 
Notarial e Estatuto. 
Certidão da Conservatória do Registo Comercial com menos de 1 ano. 
Acta da Assembleia-Geral a aprovar a indicação ou a nomeação de pessoas 
com poderes para movimentar a conta e sua forma de movimentação 
(caso não haja clara alusão desses poderes nos documentos supracitados). 
Cartão de Identificação Fiscal. 
Documento de identificação válido dos representantes.  
Documentos de Identificação válidos dos accionistas/beneficiários efectivos.  
Comprovativo da situação tributária regularizada. 
Procuração reconhecida notarialmente e documento de identificação 
do procurador (em caso de representação). 
Cópia do Livro de Registo de Accões (Sempre que os accionistas não 
esteja indicados no Certidão de Registo Comercial). 
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Sociedades Unipessoal 

Carta de solicitação de abertura de conta dirigida ao Banco assinada 
por pessoas com poderes para o acto. 
Celebração da escritura pública em Diário da República ou Certidão 
Notarial e Estatuto. 
Certidão da conservatória do Registo Comercial com menos de 1 ano 
Registo Estatístico. 
Cartão de Identificação Fiscal.  
Alvará Comercial.  
Documento de identificação válidos dos representantes (gerentes/
administradores). 
Documentação de identificação dos sócios, accionistas ou Beneficiários.  
Comprovativo da situação tributária regularizada. 
Procuração reconhecida notarialmente (se aplicável). 
Documentos de identificação dos Procuradores (se aplicável). 

Comerciante em Nome Individual 

Carta do Empresário em nome individual ou de procurador dirigida ao BVB 
a solicitar a abertura de conta.  
Certidão do Registo Comercial com menos de 1 ano. 
Alvará Comercial. 
Cartão de Identificação Fiscal. 
Documentação de identificação actualizada do comerciante em 
nome individual e do procurador (se aplicável). 

Sociedades a constituir: 

Carta do Empresário subscrita pelos sócios ou seus representantes 
a solicitar a Abertura da Conta. 
Certidão de Admissibilidade. 
Estatutos da Sociedade reconhecido notarialmente. 
Documentos de Identificação actualizados dos Sócios. 
Procurações reconhecidas notarialmente em caso de representação. 

Nota:Após a abertura de conta e respectivo depósito, deverá ser adicionada ao processo a 

respectiva guia de depósito. A conta não poderá ser movimentada a débito até que a 

sociedade se apresente regularmente constituída. 

Empresas Públicas 
Carta do CA dirigida ao BVB solicitando a abertura da conta. 
Acta do CA sobre a Nomeação e Atribuição de Competências e respectiva 
forma de movimentação da conta. 
Decreto de Criação da Empresa Pública. 
Estatutos Constitutivos e eventuais alterações posteriores publicadas em DR. 
Despachos de Nomeação dos Órgãos Administrativos publicados em DR.  
Acta deliberativa do CA aprovando a delegação de poderes a Administradores 
ou Representantes.
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Cartão de Numero de Identificação Fiscal (NIF). 
Procuração reconhecida notarialmente dos Representantes caso se aplique. 
Despacho do Organismo de Tutela a autorizar a abertura de conta. 
Cartão de Identificação Fiscal (NIF). 
Certidão de Registo Notarial. 

Nota: É dispensável a apresentação da Certidão da Conservatória do Registo Comercial 

Associações, Fundações e ONG 

Carta do órgão máximo ou mandatário dirigida ao BVB solicitando 
a abertura da conta. 
Acta deliberativa sobre a Nomeação e Atribuição de Competências 
e respectiva forma de movimentação da conta. 
Estatutos e eventuais alterações posteriores publicadas em DR. 
Documentos de Identificação dos fundadores ou BEF’s 
(Beneficiários Efectivos) se aplicável. 
Cartão de Numero de Identificação Fiscal (NIF).  
Procuração para movimentar a conta, caso exista. 

Partidos Políticos 

Carta do órgão máximo dirigida ao BVB a solicitando a abertura de conta, 
assinada por quem de direito nome das pessoas autorizadas a movimenta-
las, qualidade das mesmas (Presidente, Secretário Geral, Procurador ou 
qualquer outra função dentro do Partido) e regime de movimentação 
da conta (condições de movimentação). 
Acta deliberativa sobre a Nomeação e Atribuição de Competências 
e respectiva forma de movimentação da conta. 
Certidão de Registo de inscrição no Tribunal Constitucional. 
Estatutos e eventuais alterações posteriores publicadas em DR. 
Cartão de Numero de Identificação Fiscal (NIF).  
Documentos de identificação de cada um dos intervenientes na Conta (BI, 
Passaporte e Cartão residente). 
Documento de identificação do Presidente e do Vice Presidente do Partido. 

Organizações Religiosas 
Carta dirigida ao BVB solicitando a abertura da conta, assinada por quem de 
direito, nome das pessoas autorizadas a movimentá-la, qualidade das 
mesmas (Presidente, Secretário Geral, procurador ou qualquer outra função 
dentro da Organização Religiosa) e regime de movimentação da 
conta (quantas e quais assinaturas obrigatórias). 
Acta deliberativa sobre a Nomeação e Atribuição de Competências 
e respectiva forma de movimentação da conta. 
Estatutos publicados em DR. 
Despacho de reconhecimento exarado pelo Ministério da Justiça e 
dos Direitos Humanos, publicado em DR. 
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Cartão de Numero de Identificação Fiscal (NIF) iniciado por 7. 
Documentos de Identificação dos Beneficiários da Organização Religiosa 
Angola (Bispo, Cardeal, conforme o caso). 
Documento de Identificação dos Assinantes da Conta ou Representantes.

Escola e Colégio de Ensino Privado 
Carta dirigida ao BVB solicitando a abertura da conta, indicando os nomes 
das pessoas autorizadas a movimentar a conta, forma e qualidade em 
que intervêm. 
Acta de Nomeação do Corpo Directivo da Instituição de ensino. 
Alvará da concessão da autorização publicada em DR emitido pelo 
Ministério da Educação. 
Documentos de Identificação dos Assinantes da Conta. 
Cartão de Numero de Identificação Fiscal (NIF). 
Documentos de Identificação dos sócios, accionistas ou BEF’s. 
Procuração se houver procurador e documento de identificação do mesmo. 

Condomínios 
Pacto Social (registado notarialmente).  
Acta de Eleição do Administrador. 
Carta do Administrador do Condomínio a solicitar abertura da conta 
bancária. 
Acta de delegação de funções ou procuração conferindo determinados 
poderes.  
Documentos de identificação dos intervenientes (Administradores e 
demais membros com poderes de movimentar). 
Cartão do Número de Identificação Fiscal (NIF). 

Sucursais e Escritórios de Representação de Empresas Estrangeiras 

Carta da entidade competente dirigida ao BVB solicitando a abertura da 
conta, indicando os nomes das pessoas autorizadas a movimentar a conta, 
forma e qualidade em que intervêm. 
Estatutos publicados em DR. 
Certidão da Conservatória do Registo Comercial. 
Cartão de Numero de Identificação Fiscal (NIF). 
Certidão Notarial. 
Licença de importação de capitais do BNA e respectiva autorização da AIPEX. 
Documentos de Identificação dos BEF’s (Beneficiários Efectivos) se aplicável. 
Procuração de constituição de mandatário para abrir e movimentar contas 
bancárias homologadas pelo consulado angolano. 
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Embaixadas 

Carta do Ministério das Relações Exteriores a declarar que a referida 
embaixada está acreditada em Angola e a especificar o respectivo 
Embaixador. 
Carta dirigida ao Banco a solicitar a abertura de conta, assinada por quem 
de direito (Embaixador, Ministro-conselheiro etc.), nome das pessoas 
autorizadas a movimentá-la e, qualidade das mesmas (Primeiro Secretário, 
Conselheiro, Adido, Procurador ou qualquer outra função e o regime 
de movimentação da conta, quantas e quais assinaturas obrigatórias). 
Documentos de identificação das pessoas autorizadas a movimentarem a 
conta bancária, Cartão de Identificação emitido pelo Mirex (se 
for estrangeiro) ou Fotocópia do Bilhete de Identidade (se for nacional). 
Cartão de Numero de Identificação Fiscal (NIF) – iniciado em 7. 

Ordens Profissionais 
Carta do Bastonário da Ordem em questão dirigida ao BVB a solicitar a 
abertura de conta. 
Decreto de Criação da Ordem. 
Estatutos. 
Acta ou documento similar que atesta a eleição/nomeação do Bastonários e 
demais órgãos. 
Procuração, caso haja procuradores. 
Documento de Identificação do Bastonário e dos procuradores, se os houver. 
Cartão do Número de Identificação Fiscal (NIF). 

Sindicatos 

Carta do presidente ou outro órgão competente dirigida ao BVB solicitando a 
abertura e indicação dos elementos com poderes de movimentação. 
Documento de identificação válido dos representantes (assinantes da conta). 
Acta da eleição ou nomeação do corpo directivo/executivo do sindicato. 
Registo de constituição do sindicato. 
Estatutos. 
Documentos de Identificação dos elementos do corpo Executivo/Directivo 
(Presidente, Secretário etc.). 
Cartão do Número de Identificação Fiscal (NIF). 
Documento de identificação válido dos representantes (assinantes da conta). 

Fundo de Pensões (Fechados) 

Carta da Entidade Gestora do Fundo dirigida ao BVB solicitando a abertura 
da conta e indicando os demais elementos com poder de movimentar 
a conta. 
Diário da República de Constituição – (Contrato Constitutivo celebrado 
entre a entidade gestora e os associados fundadores). 
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Decreto Executivo de autorização e criação exarado pelo Ministério 
das Finanças e publicado em Diário da República. 
Certificado da Entidade Gestora do Fundo, emitido pelo Instituto Nacional 
de Supervisão de Seguros. 
Estatuto da Sociedade Gestora do Fundo de Pensões. 
Contrato de Gestão (celebrado entre a entidade gestora do fundo e 
os associados).  
Certidão de Registo Comercial da entidade Gestora do Fundo. 
Documentos de Identificação dos procuradores e representantes 
com poderes de movimentação. 
Cartão do Número de Identificação Fiscal (NIF) da Entidade Gestora 
do Fundo. 
Documentos de Identificação dos Sócios, Accionistas (BFE’s) da 
Entidade Gestora do Fundo. 

Fundo de Pensões (Abertos) 
Carta da Entidade Gestora do Fundo dirigida ao BVB solicitando a abertura 
da conta e indicando os demais elementos com poder de movimentar 
a conta. 
Diário da República de Constituição do Fundo – (Regulamento de Gestão 
do Fundo). 
Decreto Executivo de autorização e criação exarado pelo Ministério 
das Finanças e publicado em Diário da República. 
Certificado da Entidade Gestora do Fundo, emitido pelo Instituto Nacional 
de Supervisão de Seguros. 
Estatuto da Sociedade Gestora do Fundo de Pensões. 
Certidão de Registo Comercial da entidade Gestora do Fundo. 
Documentos de Identificação dos procuradores e representantes 
com poderes de movimentação. 
Cartão do Número de Identificação Fiscal (NIF) da Entidade Gestora 
do Fundo. 
Documentos de Identificação dos Sócios, Accionistas (BFE’s) da 
Entidade Gestora do Fundo. 

Universidades/Institutos Superiores 
Carta dirigida ao Banco a solicitar a abertura de conta, assinada por 
quem de direito. 
Despacho de nomeação dos órgãos de gestão. 
Despacho do Organismo de Tutela a autorizar a abertura de conta. 
Estatutos reconhecidos em Cartório Notarial (Idem para os mandatos). 
Estatuto orgânico ou Despacho de criação do Ministério de Tutela. 
Diploma de nomeação do responsável da Instituição. 
Cartão de Identificação Fiscal ou equivalente emitido pela Direcção 
Nacional de Impostos do Ministério das Finanças. 
Em caso de representação deve apresentar um declaração escrita emitida 
pela própria pessoa que representa a pessoa colectiva, contendo o nome 
dos titulares do órgão de gestão, procuradores e representantes a 
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procuração deve ser reconhecida em Cartório Notarial acompanhada 
da (cópia do Bilhete de Identidade do Procurador). 
Documentos de identificação de todos os assinantes da conta 
(BI, Passaporte, Cartão residente, Fotografia. 
Documentos de identificação dos sócios/accionista. 
Cartão do Número de Identificação Fiscal (NIF). 

Casas de Câmbios, Seguradoras e outras Instituições Financeiras Não 
Bancárias 

Carta da Administração/gerência a solicitar a abertura de conta. 
Celebração da escritura pública em Diário da República ou Certidão 
Notarial e Estatuto. 
Certidão da conservatória do Registo Comercial com menos de 1 ano. 
Cartão de Identificação Fiscal. 
Documentos de Identificação válidos dos sócios, accionistas ou 
beneficiários efectivos.  
Documento de identificação válido dos representantes (assinantes da 
conta) ou procuradores. 
Comprovativo da situação tributária regularizada. 
Procuração reconhecida notarialmente em caso de representação. 
Ultimo Relatório e Contas Auditado. 
Políticas de Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento 
ao Terrorismo. 
Licença de autorização para o exercício da actividade emitida pelo órgão 
de tutela. 
Questionário Wolfsberg - AML/CFT Preenchido. 
Acta de Nomeação do Compliance Officer. 
Questionário Wolfsberg Preenchido. 

Casinos 

Carta da Administração/gerência a solicitar a abertura de conta. 
Celebração da escritura pública em Diário da República ou Certidão 
Notarial e Estatuto. 
Certidão da conservatória do Registo Comercial com menos de 1 ano. 
Cartão de Identificação Fiscal. 
Documentos de Identificação válidos dos sócios, accionistas ou 
beneficiários efectivos.  
Documento de identificação válido dos representantes (assinantes da 
conta) ou procuradores. 
Comprovativo da situação tributária regularizada. 
Procuração reconhecida notarialmente em caso de representação. 
Ultimo Relatório e Contas Auditado. 
Políticas de Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento 
ao Terrorismo. 
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Licença de autorização para o exercício da actividade emitida pelo órgão 

de tutela.

INCLUSÃO DE NOVO ASSINANTE NA CONTA 

1. Novo Gerente ou Administrador
Certidão de Registo Comercial atualizada ou que conste a nomeação do 
Documento de Identificação do representante.

2. Novo Procurador
Acta de Empresa com a decisão de atribuir poderes a terceiros/procuradores. 
Procuração Pública atribuindo os poderes.
Documento de Identificação do Procurador.

EMPRESAS NÃO-RESIDENTES CAMBIAL 

Os documentos referentes à identificação da empresa não residentes cambiais 
devem ser verificados mediante a apresentação do registo comercial ou de outro 

documento público válido e adequado ao tipo de empresa, conforme a tipologia 
referida acima ou equiparadas, devidamente certificados pelas entidades 
competentes do país de residência e autenticado pela representação Consular de 

Angola no país de origem, devendo estarem traduzidos para português ou Inglês 
(conforme os casos admissíveis). 

NOTA Importante (aplicável a todos os clientes empresa) 

É obrigatória a identificação de clientes Americanos, em caso de suspeitas de um 
cliente ser uma pessoa dos EUA, deve entregar um dos seguintes formulários ao 
cliente, conforme cada um dos casos:

Cliente com “indicadores não comprovados documentalmente de ser americano” – 
Preencher Impresso W8EN-E .
Cliente Comprovadamente Americano – Preencher o Impresso W9 e solicitar uma 
cópia do NIF Americano do cliente (US TIN) .

file://revres-tal-004/Everyone/Normativos%20Internos%20BVB/Formulários%20W8%20-%20W9/W8BEN%20-%20Pessoas%20Singulares_Non-US%20Person%20-%20FATCA.pdf
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